
Rozpis pretekov v jachtingu 
Medzinárodné Majstrovstvá SR námorných jácht 

ELEKTROVOD SANY CUP (ESC) 
Číslo TK: 408 – koeficient 7 

Termín konania: 12.10. -17.10.2008 
Usporiadateľ: Slovenský zväz jachtingu 

Technicky zabezpečuje: ALT SANY a Slovak Sailing 
Miesto konania: Marina Kornati v Biograde, Chorvátsko 

 

 
 
 

 
1  PRAVIDLÁ  

1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované 
v Pretekových pravidlách jachtingu.  

1.2 Predpisy národného zväzu sa nebudú uplatňovať. 

1.3 Budú platiť IMS (ORC Club) Pravidlá 

2 REKLAMA  

2.1 Preteky sú vypísané v reklamnej kategórii C.  

2.2 Účastníci pretekov sú povinní niesť na určených miestach 
na  lodiach reklamné materiály generálneho a ostatných 
sponzorov, ktoré dodá usporiadateľ pred štartom prvej 
rozjazdy. Akákoľvek iná reklamná a propagačná činnosť 
spojená s pretekami pred, počas, alebo po preteku je možná 
iba na základe písomnej dohody s organizátorom. 

2.3 Organizátor môže vyžadovať umiestnenie GPS zariadení 
a kamier v lodiach, bez dodatočných nákladov pre 
účastníkov. 

3 SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ  

3.1 Preteky sú otvorené pre lodné triedy: 

o ORC INTERNATIONAL  

o BAVARIA 42 MATCH  

 
                       3.2. s Kategóriami pre lodnú triedu ORC International 
 

o IMS / ORC International (IMS) 
o ORC Cruiser ( ORC C ) 

                   
    3.3.Posádky štartujúce na lodiach Bavaria 42 Match – 
dodaných organizátorom, ktoré sa umiestnia v celkovom poradí 
Elektrovod Sany Cup 2008 na 4, 5, a 6 pozícii – súhlasia s tým 
že dňa 17.10.2008 o 8:00 uvolnia lode finalistom (ESC) - pre 
pretek SANY MASTER´S CUP 2008. Tieto lode budú okamžite 
vrátené po ukončení tohto preteku.  

 
                     3.4.Definícia lodných tried: 
  
                  ORC INTERNATIONAL 
                  

Všetky lode štartujúce v triede ORC International musia   
predložiť aktuálny a platný certifikát ORC Int.2008. 

 
                  BAVARIA 42 MATCH     
                  Triedové pravidlo pre lodnú triedu Bavaria 42 Match.  

Lode štartujúce v tejto triede sú dodávané usporiadateľom alebo                                                 
sú to lode ktoré posádky si prenajmú od iných majiteľov. 
 
 

 
 
 
 
Dĺžka lode:                             max.12,55m 
Šírka lode:                              max.  3,77m 
Ponor:                                     max.  2,50m 
        
Výška sťažňa:                        max.15,80m 
Dĺžka ráhna:                          max.   5,80m 
Dĺžka spinakrový peň:          max.   4,50m 
 
Plocha hlavná plachta:        max.  48,00  m² 
Plocha kosatka:                    max.  48,60 m² 
Plocha genua:                       max.  48,60 m² 
Plocha spinaker 1:               max. 120,0 m² 
Plocha spinaker 2:               max. 120,0 m² 
Plocha spinaker 3:               max. 120,0 m² 
Max. vytiahnutie spinakra(obrázok dole) 
 

 
 
Povinná výbava lode: 
Oceľová kotva  min. 15kg s reťazou  1ks. 
Svetlice veľké 3ks. 
Life jacket alebo plávacie vesty pre všetkých členov posádky. 
Ťažné lano minimálny priemer 12mm 
Jedna vodotesná baterka. 1ks. 
Fog – horn 1ks. 
Povinná výbava musí byť počas rozjázd v lodi! 
 
Vzhľadom k tomu, že počet lodí dodaných usporiadateľom je 
v obmedzenom počte 18, prihlasujúce posádky budú radené 
postupne podľa času prihlásenia na stránku www.sany.sk 
(zoznam posádok). Posádkam, ktoré sa prihlásia po vyčerpaní 
počtu lodí 18ks,  bude písomne obratom oznámené , že nie je 
možné im lode dodať – od usporeiadateľa. 

� Lode dodané usporiadateľom v počte 18 budú  
označené     skratkou B42M. 

� Lode ktoré nie sú dodané usporiadateľom budú 
označované        skratkou B42M-OUT.    
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 3.3. Definície kategórií: 
 

IMS / ORC International  – Kategória Pretekárskych 
lodí.  
 Môžu sa prihlásiť všetky druhy lodí s premeriavacím 
certifikátom IMS alebo ORC Club 2008. 

 
ORC CRUISER  (ORC C) – Kategória Športových lodí.   
   Môžu sa prihlásiť iba lode s premeriavacím certifikátom 

ORC Club, spĺňajúce nasledovné podmienky: 
a) Iba jedna Hlavná plachta a to z materiálu 

„Dacron“ 
b) Iba jedna Predná plachta a to buď Kosatka alebo 

Genua , z materiáu  „Dacron“, rolovaná na Roll – 
Fock, bezspirová 

c) Iba jeden Spinaker, materiál „Nylon“ 
 
 
Zakázaná výbava: 

a) Vymeniteľná  kosatka alebo genua – systém 
TUFF – LUFF (ťahané predné oplachtenie do 
drážky alebo drážok) 

b) Materiál plachiet kevlar, spectra, mylar, carbon, 
aramid. 

c) Viac ako jedna kosatka alebo genua na palube 
počas regaty 

d) Viac ako s jeden spinaker na palube počas regaty 
e) Kompozitný materiál sťažňa, ráhna, 

spinakrového pňa 
 

3.4 Aspoň jeden člen posádky musí predložiť pri registrácii 
platnú kvalifikáciu potrebnú pre plavbu na námornej plachetnici 
a osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby v oblasti 
stredného Jadranu.  

3.5. Všetci pretekári musia byť členovia Slovenského 
Jachtárskeho zväzu alebo iného národného zväzu – predložia 
platný preukaz. 

3.6.Tri najlepšie posádky v oboch triedach získajú na 
Majstrovstvách Slovenska 2008titul a medaile „Majster 
Slovenska 2008“ – pri dodržaní ustanovenia SUP bod.5.   

                  
                  3.7. Spôsobilé lode, sa môžu prihlásiť do 15. septembra 2008  

• vyplnením prihlášky na webovej stránke 
http://www.sany.sk/ a  

• zaslaním požadovaného štartovného poplatku na 
účet: do 15.septembra 2008 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

• ORC International úhrada štartovného 790Euro na 
číslo účtu: 

Slovenskej Asociacie Namorneho Yachtingu (SAMY)     
Slovenskeá sporitelňa a.s.  
Číslo účtu: 0176353168/0900  
IBAN:  SK 6009000000000176353168 
SWIFT KOD: GIBASKBX  
 
• Bavaria 42 Match úhrada štartovného a poplatkov za 

loď na číslo účtu: 
Euroyachtcharter s.r.o. 
Tatra Banka a.s. 
Číslo účtu v SKK: 2628756320/1100 
Číslo účtu v EUR: 2928746060/1100 

 

 4  ŠTARTOVNÉ  
Požadované štartovné:  

Trieda                                                Štartovné  

ORC International, B42M - OUT      790 EUR  

Bavaria 42M                                       3390 EUR  

  
Cena zahrňuje kotvenie v prístavoch a kompletný servis s 
tým spojený, poplatok HZJ a plavebnej správe – kapitanátu, 
doprovodný program a občerstvenie. 

Pre triedu Bavaria 42 Match  je v cene zahrnutý aj nájom 
lode v kompletnej výbave dodanej usporiadateľom v termíne 
od 10.októbra – 18.októbra 2008. Cena ďalej zahŕňa aj platbu  
za čistenie lode a spinaker, vrátane poplatku účasti lode za 
regatu. 

 
 
5 ČASOVÝ PROGRAM  

 

5.1 Žrebovanie a preberanie lodí S37. 

11.10.2008 od 12:00 do 13:00 – Žrebovanie B42M, 
Marina Kornati 

11.10.2008 – od 16:00 do 21:00 – Preberanie B42M 
Marina Kornati  

                        17.10.2008 – o 8:00 prebehne  žrebovanie lodí                           
                           B42M pre finalistov SANY MASTERˇS CUP. 
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5.2 Registrácia:  

11.10.2008   od 17:00 do 22:00 – v kancelárii        
preteku v Maríne Kornati  
12.10.2008 od 10:00 do 18:00 – v kancelárii           
preteku v Maríne Kornati  

  
Pri registrácii loď predloží:  

• vyplnenú a podpísanú prihlášku lode 
s menom, priezviskom. rokom narodenia 
a číslom licencie každého člena posádky 

• platný certifikát ORC Club, alebo IMS 

• potvrdenie o zaplatení štartovného, 
a náležitosti vyplývajúce z bodov 3.4 
a 3.5 tohto rozpisu 

Registrovanej lodi budú vydané štartové čísla, 
reklamné materiály sponzorov na umiestnenie na loď. 

5.3 Meranie a kontrola:    
 11.10.2008 od 12:00 do 21:00, Marina Kornati.  

                        12.10.2008 od 12:00 do 21:00, Marina Kornati 
5.3 Slávnostné otvorenie preteku   
 12.10.2008  19:00 Marina  
5.4  Termíny pretekania:   
 13.10.2008 až 16.10.2008  

           17.10.2008 SANY MASTERŚ CUP – finále  

                        (viď RZ - SANY MASTERŚ CUP) 
5.5 Slávnostné ukončenie preteku s večerou
 17.10.2008, 18:00, Marina Kornati 

5.6 Počet rozjázd:  

 Trieda  Počet rozjázd Rozjázd za deň  

 Všetky triedy      10                            max. 3 

               Pre finále Sany Master Cup sú plánované   3 krátke rozjazdy     
                      a to v piatok  17.10.2008. Viď rozpis preteku  
                      Sany Masters Cup II.     
 

5.7 Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu 
je13.10.2008 o 10:00.  

 
 
6  MERANIE  

Každá loď musí predložiť platný  handicapový certifikát 
ORC Club, alebo IMS.  

Vzhľadom na kapacitu merania, nie je možné zabezpečiť zo 
strany organizátora kompletné meranie lode spolu 
s príslušenstvom. 

 

 

 

Organizátor po dohode s meračom je schopný zabezpečiť 
meranie plachiet v obmedzenom počte. 

7   PLACHETNÉ SMERNICE  
Plachetné smernice budú zverejnené  pred časom registrácie 
na vývesnej tabuli pretekovej komisie v Marine Kremik .  

8  MIESTO  
Okolie Maríny Kremik, Primošten a priľahlá oblasť 
Stredného Jadranu. 

9 TRATE  
Preteky budú organizované tak, aby sa každý deň pri 
priaznivej poveternostnej situácii odjazdili tri rozjazdy. Prvá 
a druhá rozjazda denne je plánovaná s  dĺžkou trate 
v rozmedzí 7 až 15 nm „In Shore“. Tretia rozjazda je 
plánovaná dlhšia a to v priemere do 30 nm „Off Shore“. 

 
10 SYSTÉM TRESTOV  

Pre všetky triedy  sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že sa 
požaduje iba jedna otáčka, vrátane jedného obratu a jedného 
prehodenia. 

11  BODOVANIE  
(a) Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové body 

lode sú súčtom jej bodov  z rozjázd.  

(b) Keď sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode sú 
súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho 
umiestnenia.  

(c) Keď sa uskutoční 8 alebo viac rozjázd, celkové body lode 
sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením dvoch 
najhorších umiestnení. 

12  OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA  
Kýlové lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov okrem 
v rámci a podľa písomne vopred povolených termínov 
pretekovej komisie.  

 
13  CENY  
 
                      Medzinárodný majster SR 2008  
                      Tri najlepšie umiestnené posádky v triedach 
                      ORC  Intermational a Bavaria 42 Match 
 
                      Majster SR 2008  
                      Tri najlepšie umiestnené posádky z SR v triedach 
                      ORC  Intermational a Bavaria 42 Match 
                     
                      Ceny Elektrovod Sany Cup 2008  
                      Tri najlepšie umiestnené posádky v kategóriáach ORC C. 
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                      Najlepšia ženská posádka 
                      Najstaršia posádka 
                      Najstarší účastník 
                      Najmladší účastník 
                      Cena Fair Play 
 
14  MÉDIÁLNE PRÁVA 

Pretekári, vlastníci a ich hostia dávajú plné právo a dovolenie 
usporiadateľovi na použitie fotografií a videa snímaných  
osôb a lodí počas pretekov. Záznamy môžu byť zverejnené 
a vysielané akýmkoľvek médiom, včítane reklamy. 

 
15  VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI  

Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú 
zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie 
materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v 
súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.  

16  POISTENIE  
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou 
voči tretej osobe s minimálnym plnením 1.500.000 Euro 
alebo jeho ekvivalentom pre udalosť.  

17  ĎALŠIE INFORMÁCIE  
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím riaditeľ poteku: 

Miloš Kotlárik,  
Mobil:+421 903 458 502, 
Mail: milos.kotlarik@gmail.com 

                                  
                                 Martin Holák 
                                 Mobil: +421 905 267 427 
                                 Mail: martin.holak@swan.sk 

             
         www.sany.sk  
       www.slovaksailing.com 


