
       Krištáľový pohár 50. ročník  
 

R o z p i s pretekov v jachtingu 
 
 

 
ČTK 103/2021   dátum: 12. 6. – 13. 6. 2021 
 
1. Miesto konania: Preteky sa uskutočnia na Vodnom diele Gabčíkovo na Dunaji, zdrž Hrušov, 

areál VDG Yacht Centrum, Šamorín. 

2. Vypisuje a organizuje: Slovenský zväz jachtingu (SZJ) v spolupráci s Yacht club SLOVAN 
Bratislava. 

3. Funkcionári pretekov:  

Riaditeľ pretekov:  Ľubomír Porubský 

Tajomníčka:                           Viera Šabová 

Pilot:    Pavol Andel 

 Hlavná rozhodkyňa:   Dana Jančinová 

Preteková komisia:  Michal Jančina, Milan Boroš 

4. Pravidlá: Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú uvedené v Pretekových pravidlách 
jachtingu. 

5. Spôsobilosť a účasť: Preteky sú otvorené pre všetkých pretekárov uvedených tried, ktorí 
spĺňajú požiadavky Smernice 19 ISAF – Kódex spôsobilosti, a ktorí sa prihlásia na preteky 
v čase registrácie v kancelárii pretekov. 

6. Triedy a koeficient: FINN K5, LAS K5, L4.7 K5, 420 K5, Optimist K5, 29er K5 

7. Registrácia: Pretekári sa prihlasujú na preteky vyplnením prihlášky na www.regaty.sk 
a zaplatením štartovného do 6. 6. 2021 (prihlášku je nutné podpísať dodatočne pri registrácii 
v kancelárii pretekov 12. 6.), alebo vyplnením prihlášky v kancelárii pretekov a zaplatení 
štartovného. Všetci pretekári musia byť platnými členmi Národného zväzu, ktorý je členom 
World Sailing. 

Pri registrácii musí každá loď predložiť tieto doklady: 

- prihlášku podpísanú zodpovednou osobou (kormidelník, v prípade mládeže do 18 rokov 
zodpovedná dospelá osoba). Svojím podpisom potvrdzuje, že posádka je zdravotne spôsobilá 
zúčastniť sa pretekov 

- osvedčenie (certifikát) o premeraní lode 

8. Štartovné a poplatky:  

Štartovné pri prihlásení cez www.regaty.sk do 6. 6. 2021  20,- € na pretekára 

Štartovné pri prihlásení v kancelárii pretekov 12. 6. 2021  25,- € na pretekára 

V cene štartovného je aj občerstvenie na vodu (pretekár dostane pri registrácii) a večera v sobotu 
(pretekár dostane lístok pri registrácii na nápoj a jedlo). 

V areáli VDG Yacht Centrum je možné stanovať, alebo parkovať karavan a auto.  

Poplatky za používanie areálu: 

- pripojenie na elektrinu  4,80,- €/ deň 

- kempovné    3,60,- €/osoba 

http://www.regaty.sk/
http://www.regaty.sk/


9. Usmernenie ohľadom opatrení COVID-19:  

Preteky sú organizované v súlade s nariadeniami RUVZ a vyhláškou UVZ platnou ku dňu konania 
pretekov. Organizátor si vyhradzuje právo povoliť vstup do areálu len osobám, ktoré sa budú riadiť 
týmito nariadeniami. 

10. Časový program: 

Piatok 11. 6. 2021 

14:00 Otvorenie rampy a areálu Yacht Centra 

Sobota 12. 6. 2021 

9.00 – 10.00  registrácia 

11.00  otvorenie pretekov 

12.00  znamenie výzvy 1. rozjazdy, ďalšie rozjazdy podľa rozhodnutia PK 

Nedeľa 13. 6. 2021 

9.30  znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa 

13.00  posledné možné znamenie výzvy  

Slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov bude do 2 hodín po ukončení pretekania. V prípade 
protestov v posledný deň pretekania bude čas vyhlásenia primerane posunutý. 

11. Počet rozjázd: 

Preteky sú vypísané na 8 rozjázd. 

12. Bodovanie: 

12. 1 Pre uznanie pretekov je potrebné dokončiť aspoň tri rozjazdy. 

12. 2 Keď sa uskutočnia menej ako štyri rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov 
z rozjázd.  

12. 3 Keď sa uskutočnia štyri až sedem rozjázd, celkové body sú súčtom jej bodov z 
rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia.  

12. 4 Keď sa uskutoční osem rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s 
vylúčením dvoch najhorších umiestnení.  

13. Plachetné smernice: 

Plachetné smernice budú zverejnené v čase registrácie pretekárov v kancelárii pretekov. 

14. Trate: 

Trate budú zverejnené v čase registrácie pretekárov v kancelárii pretekov. 

15. Rádiové spojenie: 

S výnimkou núdze loď nesmie používať rádiové spojenie počas pretekania, ani nesmie prijímať 
rádiové správy. Tento zákaz platí aj pre mobilné telefóny.  

16. 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.  
 
17. Poistenie: 

 Každá zúčastnená loď má byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe. 

Plavidlá podporných osôb: 

18. 1 Všetky plavidlá podporných osôb musí zodpovedná osoba zaregistrovať v kancelárii 
pretekov v čase registrácie pretekárov. Uvedú hlavne kontakt na zodpovednú osobu. 



18. 2  Všetky plavidlá podporných osôb musia byť v čase núdze k dispozícii záchrane pretekárov. 

18. 3 Plavidlá podporných osôb musia rešpektovať organizáciu pretekov, držať sa mimo trate 
pretekov a vyhýbať sa plavebnej dráhe. 

18. 4  Pokyny a organizáciu záchrany pretekárov vydáva pilot pretekov. 

18. Kontaktné osoby: 

Areál VDG Yacht Centrum, Šamorín, Zdrž Hrušov 
Bližšie informácie na www.yachtcentrum.sk alebo Peter Palmaj +421 907 887 224. 
 
Organizátori pretekov: 
email: yachtclubslovan@gmail.com 
riaditeľ pretekov:  Ľubomír Porubský  +421 903 432 063 
hlavná rozhodkyňa:  Dana Jančinová +421 907 728 978 
 
19. Miesto pretekov: 

 

 


