
 
Majstrovstvá Slovenska  

pre Rádiom riadené modely plachetníc 2019 
24 novembra 2019 ( nedeľa ) Thermal Park - Dunajská Streda, Slovensko 

 
 
 
ROZPIS PRETEKU: ČTK 6060 
 
1            PRAVIDLÁ 
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v 
Pretekových pravidlách jachtingu. 
1.2 Predpisy národného zväzu sa budú uplatňovať. 
 
2    REKLAMA 
2.1 Preteky sú vypísané v reklamnej kategórii C. 
 
3    SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
3.1 Preteky sú otvorené pre lodnú triedu RC Plachetnice a to: * RC One 
Design Sea Wind  a pre iné veľmi podobné RC plachetnice ( Focus 
1,2,3, ACC Etnz , Voyager ...)  
 
4      ŠTARTOVNÉ  
 Štartovný poplatok je 10 Euro na každú RC plachetnicu. 
 
5     ČASOVÝ PROGRAM: 
5.1 Registrácia: 
          24.11.2019 od 10:00 do 10:30  Thermal Park Dunajská Streda 
Camping pláž vjazd zo zadu.  
5.2 Slávnostné otvorenie preteku  
      26.11.2019  11:00  Jazierko v Thermalparku 
5.3 Program tréning - rozjazdy: 
          - do 10:45 Tréning 
          - 11:00 Štart a Rozjazdy  
5.4 Slávnostné ukončenie preteku 
          po 17:00 hod 
5.5 Počet rozjázd: 
         Počet rozjázd za deň max.10 
5.6 Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú  
         rozjazdu je o 11:00. 
 
6      MERANIE 
          Neuplatňuje sa – zatiaľ! 
 
7     PLACHETNÉ SMERNICE 
          Vysvetlenie tratí na mieste. 
          V prípade kolízie lode so značkou alebo inou   plachetnicou sa 
uplatňuje náprava! Otočka  360ˇ 
 
8      MIESTO 
Jazierko v Thermal Park – Dunajská Streda. 
 
9      TRATE 
Pre rozjazdy bude určená trať a to štart – náveterná značka – závetrená 
značka a cieľ, alebo trojuholník. 
Náveterná značka bude vždy 5min pred štartom označená ako 
„náveterná  a tak isto bude označená aj záveterná značka. 
 
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 uskutočnia 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov 
z rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia. 
 
12 OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA 
Neuplatňuje sa! 
 
13 CENY 
Ocenenia: 
a)  Medaile pre prvé tri plachetnice ako Majster Slovenska v triede Sea 
Wind one design. 
b)  Medaile pre prvé tri RC netriedové plachetnice. 
c)  Vyhlásenie celekového poradia pohárových pretekov ako Grand Prix, 
a to prvých 5 najlepších účastníkov RC Sea Wind regát v sezóne 2019. 
 
14 MÉDIÁLNE PRÁVA 
Pretekári, vlastníci RC modelov 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. 
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 jedno šampanské v prípade 
kolízie alebo poškodenia! 
 
17 ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Rozhodca: Gabriela Dolanová, Milan Boroš 
Riaditeľ preteku: Viliam Csomor 
Garant preteku: Thermalpark DS, a.s.  
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím 
mobil: +421 903 775 071, mail: viliam.csomor@gmail.com 
 
Hlavný partner preteku: 
 

 
                                                                                            Pod záštitou: 

 


