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Príručka pravidiel plachtenia s rádiom riadenými plachetnicami 

Bill Worrall 

Úvod 

Pravidlá plachtenia (RRS – Racing Rules of Sailing) riadia plachtenie a sú všeobecne 

akceptované vo svete. Preto nie je prekvapujúce, že ich v roku 1998, Generálna rada  

Americkej asociácie jachtingu modelov schválila hlasovaním, ako základné, pre súťažné 

plachtenie modelov jácht. Medzinárodná federácia pre plachtenie (ISAF) je zodpovedná za 

udržiavanie RRS a ich aktualizáciu, každé štyri roky. Ostatný raz boli aktualizované na 

obdobie rokov 2009 – 2012 (poznámka - nová aktualizácia je na roky 2013 – 2016) 

s účinnosťou od 1. Januára 2009. 

Táto „Príručka pre plachtenie“ (ďalej len „príručka“) je napísaná osobitne pre súťaže 

rádiom riadených modelov plachetníc. Vychádza z pravidiel vydaných na obdobie rokov 2009 

– 2012, modifikovaných pre RC jachty podľa prílohy E – Pravidlá pretekania s rádiom 

riadenými plachetnicami. V odvolávkach tejto príručky na RRS sú uvedené modifikácie 

podľa prílohy E, pokiaľ sa dajú aplikovať. V texte tejto príručky sú často doslovne citované 

texty RRS alebo časti pravidiel, ktoré sú uvedené typom písma „italic“. Aj pre lepšie 

porozumenie je vhodné mať pri čítaní tejto príručky úplné znenie pravidiel, lebo si možno 

overiť, čo je uvedené pod príslušným číslom pravidiel v príručke. Okrem toho, aj ISAF 

vydala príručku príkladov, ktoré sa však vzťahujú na veľké jachty, ale mnohé rozhodnutia, 

ktoré obsahuje sú priamo použiteľné aj pre rc plachtenie. 

Hlavným cieľom príručky, je vysvetliť a prediskutovať RRS s tým, ako ich uplatniť 

pri plachtení s modelmi, aby pomohli jachtárovi porozumieť ich uplatneniu. Okrem toho, 

obsahuje časť s informáciami užitočnými pre pretekový výbor, protestnú komisiu a kluby, 

ktoré sa zúčastňujú na regatách.  

Keď som študoval RRS a používal ich pri pretekaní, pochopil som ich podstatu 

a musel som prestať „vidieť“ niektoré situácie podľa seba. Avšak bez ohľadu na to, ako dobre 

poznáte pravidlá, nestrácajte zo zreteľa základný princíp plachtenia, ktorý je veľmi dobre 

vystihnutý v úvodnom vyhlásení: „Športový jachtár a pravidlá“ – „Pretekári pri plachtení sa 

musia riadiť súborom pravidiel a očakáva sa, že budú dbať na ich dodržiavanie“. Základný 

princíp športového jachtára je, že keď súťažiaci poruší pravidlo, tak okamžite príjme trest, 

a podstúpi ho! 

Niektorí jachtári plachtia tak, že keď porušia pravidlo, neprijmú trest dovtedy, kým 

nebude daný proti ním protest. V niektorých prípadoch, keď je otázne, ktorá loď sa previnila 

sa musí toto rozhodnúť. Veľmi často však niet pochybnosti o tom, ktorá loď sa previnila, ale 

loď ktorá sa previnila, nechce prijať trest až do protestu. Toto nie je v súlade s vyhlásením 

o jachtárovi a pravidlách. Takže, keď som sa previnil, akceptujem trest a nečakám do 

vznesenia protestu! 

Zapamätajte si, že plachtenie nie je kontaktný šport!!! Plachtime podľa 

pravidiel!  
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 <>Príručka pravidiel kapitola 1: Definície 

 Prvú skupinu termínov a ich definícií tvoria tie, ktoré sú v pravidlách plachtenia a sú 

skutočne ich súčasťou. O mnohých z nich je zmienka v tejto príručke a v niektorých 

prípadoch sú objasnené podrobnejšie, pokiaľ sa používajú v osobitných situáciách, o ktorých 

sa zmienim. 

 Druhou skupinou sú doplnkové termíny, ktoré sa používajú v tejto príručke. Napriek 

tomu, že netvoria oficiálnu súčasť RRS, sú to termíny často používané pri súťažnom 

plachtení.  

 

Definície podľa pravidiel pre súťažné plachtenie  

Abandon (prerušenie) – pretek, ktorý pretekový výbor, alebo protestná komisia prerušila je 

zrušená, ale môže sa opakovať. 

Clear Astern and Clear Ahead; Overlap (jasne vzadu a jasne vpredu, krytie) – loď je jasne 

vzadu za druhou, keď jej trup a výstroj v normálnej polohe sú za čiarou, ktorá je vedená 

kolmo na kýl v najzadnejšom bode trupu alebo výstroja v normálnej polohe ostatných lodí. 

Druhá loď je jasne vpredu. Krytie je, keď (loď) nie je jasne vzadu. Avšak krytie je aj vtedy, 

keď je loď v strede v krytí s obidvoma. Tento termín zvyčajne platí, keď sú lode na rovnakom 

boku. Neplatí v prípade lodí na opačnom boku dovtedy, kým platí bod 18 pravidiel alebo 

obidve lode plachtia viac, ako 90° od skutočného smeru vetra. 

Fetching (dosahovanie) – loď dosahuje značku vtedy, keď prechádza v návetrí a míňa značku 

na požadovanej strane bez toho, aby menila smer. 

Finish (dokončenie) – loď dokončila (prešla cieľom), keď akákoľvek časť jej trupu, posádky 

alebo výstroja v normálnej polohe prešla cieľovú čiaru v smere od poslednej traťovej značky 

buď prvý raz alebo po prijatí trestu podľa pravidla 44.2 alebo po oprave chyby urobenej na 

cieľovej čiare, podľa pravidla 28.1.  

Interest Party (zaujatá strana) – osoba, ktorá môže získať alebo stratiť v dôsledku 

rozhodnutia protestnej komisie, alebo ktorá, má osobný záujem na rozhodnutí. 

Keep Clear (udržiavať odstup) - loď udržiava odstup od druhej, keď druhá loď môže jazdiť 

svojim kurzom bez toho, aby musela meniť smer, a keď sú lode v krytí na rovnakých bokoch, 

keď záveterná loď môže meniť smer v obidvoch smeroch bez bezprostredného kontaktu 

s náveternou loďou. 

Leeward and Windword (závetrie a návetrie) – záveterná strana lode je tá, na ktorej sa 

nachádza alebo, keď smeruje k vetru strana odvrátená od vetra. Avšak, ak plachtíte po vetre 

alebo priamo dolu vetrom je záveterná strana tá, na ktorej je hlavná plachta. Druhá strana je 

strana náveterná. Ak sú dve lode v krytí tá loď, ktorá je v závetrí druhej je záveterná. Druhá je 

náveterná loď. 

Mark (značka) – je objekt, ktorý musí loď podľa plachtených smerníc oboplávať 

predpísaným smerom a loď pretekového výboru obklopená splavnou vodou, z ktorej je 

vedená štartovná alebo cieľová čiara; kotevné lano alebo objekt prichytený dočasne alebo 

náhodne k značke nie je súčasť značky. 
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Mark Room (priestor pri značke) – priestor pre loď, aby oboplávala značku predpísaným 

spôsobom. Avšak priestor pri značke nezahŕňa priestor na obrat lode v krytí v návetrí a vo 

vnútri (priestoru), ktorý loď vyžaduje pri značke. 

Obstruction (prekážka) – objekt, ktorý loď nemôže minúť bez podstatnej zmeny kurzu, ak 

bude jazdiť priamo a je asi jednu dĺžku trupu od neho. Objekt, ktorý možno bezpečne minúť 

len po jednej strane a takto vyznačená oblasť v plachtených smerniciach je takisto prekážka. 

Ale pretekajúca loď nie je prekážkou pre ostatné lode dovtedy, pokiaľ sa nepožaduje 

udržiavať od nej odstup, dať jej priestor, priestor pri značke alebo, keď platí pravidlo 22, 

vyhnúť sa jej. Plávajúca loď a pretekajúca loď nie sú nikdy súvislou prekážkou.  

Overlap (krytie) - pozri Clear Astern and Clear Ahead; Overlap. 

Party (účastník) – účastník vypočutia: protestujúci, ten, proti ktorému je vznesený protest, 

loď požadujúca nápravu, loď alebo súťažiaci, ktorý má byť potrestaný podľa pravidla 69.1; 

pretekový výbor alebo organizátor podľa pravidla 62.1(a). 

Postpone (odloženie) – odložený pretek je oneskorený oproti svojmu určenému štartu, ale 

môže byť neskôr odštartovaný alebo odvolaný. 

Proper Course (správny kurz) – kurz, ktorým by loď plachtila, aby dokončila čo najskôr, 

bez prítomnosti ostatných lodí odkazujúci na pravidlá, ktoré používajú tento termín. Loď 

nemá správny kurz pred jej štartovým signálom. 

Protest (protest) – vyhlásenie vykonané podľa pravidla 61.2 loďou, protest pretekového 

výboru alebo protestného výboru, že loď porušila pravidlo.  

Racing (pretek) – loď preteká od jej prípravného signálu, až kým nedokončí a neuvoľní 

cieľovú čiaru a značku alebo sa vzdá alebo pokiaľ pretekový výbor neoznámi všeobecné 

zrušenie, odloženie alebo odvolanie. 

Room (priestor) – priestor, ktorý loď potrebuje v jestvujúcich podmienkach, pokiaľ sa plaví 

námornícky správnym spôsobom. 

Rule (pravidlo)  

(a)   pravidlá v tejto knihe, vrátane definícií, pretekových signálov, úvodu a pravidiel 

príslušných príloh, ale nie nadpisov; 

(b)   nariadenie ISAF 19 - kódex spôsobilosti, nariadenie 20 - reklamný kódex, nariadenie 21 - 

anti –dopingový kódex a nariadenie 22 - klasifikačný kódex jachtára; 

(c)   nariadenie národného orgánu, pokiaľ nie je zmenené pretekovými inštrukciami v súlade 

s predpisom národného orgánu, ak nejaký existuje k pravidlu 88; 

(d)   pravidlá triedy (pre lode pretekajúce handikapovým alebo klasifikačným systémom, 

pravidlá, ktoré sú pravidlami triedy; 

(e)   informácia k pretekom, 

(f)   plachtené inštrukcie, 

(g)   akékoľvek iné dokumenty, ktoré riadia pretek. 

Start (štart) – loď štartuje, keď sa nachádza celá na strane pred štartovou čiarou v okamihu 

alebo po jej štartovom signáli a v súlade s pravidlom 30.1, ak sa toto použije, a keď 

akákoľvek časť jej trupu, posádka alebo výstroj pretne štartovú čiaru v smere k prvej traťovej 

značke. 
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Tack, Starboard or Port (bok lode) – náveterný bok lode, loď je na ľavoboku alebo 

pravoboku, podľa jej náveternej strany. 

Zone (okruh) – priestor okolo značky vo vzdialenosti troch dĺžok trupu lode, ktorá je 

najbližšie k značke. Loď je v okruhu, keď je v okruhu akákoľvek časť jej trupu (pre 

plachtenie s modelmi, pravidlo E1.3(b) definície, v prílohe E upravuje definíciu okruhu 

nasledovne: v definícii okruhu je zmenená vzdialenosť na štyri dĺžky trupu. 

Windward pozri Leeward and Windward. 

 

Doplnkové definície termínov 

American Model Yachting Association (Americké združenie pre plachtenie modelov) – 

známe aj ako AMYA, je národný organizačný orgán pre plachtenie s modelmi v Spojených 

štátoch. Je členom US SAILING. 

Apparent Wind (zdanlivý vietor) – smer vetra, v ktorom plachtí loď, a ktorý je vektorovým 

súčtom skutočného vetra a vetra tvoreného pohybom lode dopredu. 

Backwind (zadný vietor) – vietor, ktorý prehýba plachtu (fúka odzadu). Oblasť zadného 

vetra je normálne vzadu a smerom k vetru. 

Barging (vytláčanie) – vytláčanie lode, ktorá je medzi záveternou loďou, s ktorou je v krytí 

na rovnakom boku a štartovou značkou. 

Bear Off (odpadnúť) – zmena kurzu od smeru vetra. Často sa označuje ako otočenie 

kormidla, odpadnutie (od vetra). 

Beating (veľmi ostro na vietor) plachtenie kurzom veľmi ostro na vietor. 

Blanket Zone (prerušená oblasť) – kužeľová oblasť za plachtami lode, ktorá bráni prúdeniu 

vzduchu rozširuje sa zo závetria a smerom dozadu lode.  

Clear Air (voľný vzduch) – prúd vzduchu, ktorý nie je prerušovaný a presmerovaný 

ostatnými loďami. Nazýva sa aj neprerušený vzduch. 

Close – hauled (ostro na vietor) – loď plachtí ostro na vietor, keď plachtí tak ostro na vietor, 

ako je to možné (t. j. uhol plavby proti vetru je pravdepodobne menší ako 35°). Nazýva sa aj 

plachtenie veľmi ostro na vietor. 

Covering (zakrývanie, prekrývanie) – činnosť lode, pri ktorej udržuje polohu pred druhou 

loďou a nasledovnou traťovou značkou alebo cieľovou čiarou. Často  si to vyžaduje zmenu 

boku, vždy, keď tak urobí druhá loď, aby si udržala loď svoju pozíciu. 

Favored End (výhodný koniec) – náveterný koniec štartovacej čiary, ktorý je zvyčajne aj 

najbližšie k prvej traťovej značke. 

Finish (prejdenie cieľom) – loď prejde cieľom, keď akákoľvek časť jej trupu alebo výstroja 

pretne cieľovú čiaru v smere kurzu od poslednej traťovej značky. Loď nemusí prejsť cieľovou 

čiarou celá. 

Four Boat Length Zone (okruh štyroch dĺžok lode) – oblasť mysleného kruhu okolo 

značky, ktorý má polomer rovný štyrom lodným dĺžkam lode, ktorá je najbližšie k značke. 

 Gybe/Gybing (prehodenie - záveterné) – zmena lode na druhý bok otočením jej provy po 

vetre. 
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Gybing Mark (záveterná značka) – traťová značka trojuholníkovej trate, ktorá je zvyčajne 

medzi dvoma priľahlými ramenami. Zvyčajne je potrebné na jej oboplávanie prehodenie. 

Head to Wind (čelom k vetru) – bod, v ktorom prova lode mieri priamo proti vetru. 

Header (hlavový vietor) – zmena vetra, ktorá spôsobí plachtenie kurzom veľmi ostro na 

vietor, a ktorá je pod väčším uhlom, ako predošlý vietor (kurz, ktorý je viac odklonený od 

nasledovnej značky). 

Heading Up (vyostrovanie) – činnosť, pri ktorej sa loď otáča viac proti vetru tak, ako keby 

dosahovala kurz veľmi ostro na vietor. 

In Irons (zastavenie) – výsledok vyostrovania, keď sa loď prestane pohybovať vpred 

a ostane bez pohybu na vode. Toto sa môže stať aj v prípade, keď sa vykonáva obrat v silnom 

vetre. V takomto prípade, je často problém s loďou odpadnúť na niektorú stranu a začať sa 

pohybovať.  

International Sailing Federation (medzinárodná federácia pre plachtenie) – známa aj pod 

skratkou ISAF. Je to medzinárodná organizácia pre športové plachtenie. 

Lay Line (smerová čiara) – myslená čiara od náveternej značky (v smere vetra), ktorej 

križovaním možno značku dosiahnuť a minúť ju z požadovanej strany. 

Lee-bowing (plachtenie v závetrí) – plachtenie na rovnakom boku s druhou loďou na jej 

záveternej strane a trocha vpredu. Výsledkom je zvyčajne zvírenie vzduchu loďou v závetrí, a 

loď v jej návetrí nemôže potom plávať príliš vysoko. 

Lee Helm (odpadanie do závetria) – tendencia lode odpadať od vetra v prípade, že je 

kormidlo v neutrálnej polohe. 

Leeword Boat (záveterná loď) – loď, ktorá je na záveternej strane druhej lode. 

Leeword end of the Starting Line (záveterná strana štartovacej čiary) – pravá strana 

štartovej čiary pri pohľade spoza štartovej čiary v smere kurzu. 

Leeward Mark (záveterná značka) – posledná značka trate po vetre. 

Leeway (znášanie) – odklonenie lode do závetria zo správneho kurzu, ktoré je dôsledkom 

bočného znášania z kurzu (drift), ako keď lietadlo letí naprieč vetrom. Bežne je zreteľnejšie 

pri plachtení na vietor. 

Lift (nasávanie, vztlak) -  zmena vetra, ktorá umožňuje lodi plachtiacej ostro proti vetru 

plávať kurzom, ktorý je v menšom uhle, ako predchádzajúci vietor (kurz v smere vyššie 

k nasledovnej značke). 

Luff/Luffing (vyostrenie) – zmena kurzu k vetru. Bežne sa používa, keď záveterná loď mení 

smer k vetru a k náveternej lodi. 

Luff, Hard or Sharp (náhle, prudké vyostrenie) – termín ktorý sa používa na popísanie 

činnosti lode, ktorá urobí náhlu zmenu kurzu do návetria. Náhla zmena do návetria nie je 

pravidlami zakázaná, avšak keď ho vykonáva záveterná loď, keď je príliš blízko k náveternej 

lodi, s ktorou je v krytí, často porušuje pravidlo 16.1. 

May (môže, smie) – možnosť urobiť to. 

One Beat Leg ( ) -  náveterné rameno trate, ktoré sa dá v celej dĺžke preplachtiť bez zmeny 

boku. 
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Overlap, Inside (vnútorné krytie) – krytie s inou loďou, keď je vaša loď medzi druhou 

loďou a traťovou značkou alebo prekážkou. 

Overlap, Outside (vonkajšie krytie) – krytie s inou loďou, ktorá je medzi vašou loďou 

a traťovou značkou alebo prekážkou. 

Overstanding (účelové plachtenie) – plachtenie za účelom, zvyčajne v dôsledku straty času. 

Často sa používa pri plachtení cez smerovú čiaru smerom k náveternej značke. 

Pinching (strata ťahu) – plachtenie veľmi ostro na vietor do bodu, v ktorom začne rýchlosť 

lode klesať a plachty začnú trepotať. 

Pointing (smerovanie) – termín často označujúci schopnosť lode plachtiť do vetra. 

Reaching (priečne na vietor) – plachtenie kurzom, pri ktorom je smer vetra kolmo 

k pozdĺžnej osi lode. Pri takejto plavbe často dosahuje loď maximálnu rýchlosť. 

Rhumb Line (smerová čiara) – priama čiara medzi značkami v kurze. 

Rounding to Port (obrat pravobokom) – otočenie alebo prejdenie lode okolo značky 

pravobokom. 

Rounding to Starboard (obrat ľavobokom) – otočenie alebo prejdenie lode okolo značky 

ľavobokom. 

Running (po vetre) – kurz, pri ktorom vietor vanie zozadu lode, (t. j. pod najväčším uhlom, 

blízkym 180°). 

Sailing Angle (uhol plachtenia) – uhol kurzu lode, pod ktorým plachtí k vetru.  

Sailing by the Lee (s vetrom) – plachtenie po vetre s rahnom na tej strane lode, odkiaľ 

prichádza vietor. 

Shall – záväzný: musí sa to urobiť. 

Starboard Tack and Port Tack (ľavobok/pravobok) – loď je na ľavoboku (starboard), keď 

jej náveternou stranou lode je pravá strana lode (starboard). Opačne, loď je na pravoboku, 

keď jej náveternou stranou je ľavá strana lode (port side). Normálne je to strana, opačná tej, 

na ktorej je rahno. Pri pretekoch je loď vždy buď na ľavoboku, alebo na pravoboku, dokonca 

aj vtedy, keď obracia alebo prehadzuje. 

Strategy (stratégia) – plán plachtenia v pretekoch, ktorý sa zostaví pred pretekom. Môže 

obsahovať plánovanie, ako odštartovať, akým kurzom je vhodné plávať v prvej polovici 

prvého ramena, ktorým bokom je vhodné priblížiť sa k prvej značke a akákoľvek iná časť 

preteku, ktorú je treba naplánovať. Často je potrebné vykonať v pláne zmeny, vzhľadom 

k prítomnosti ostatných lodí, čo sa nazýva taktikou.  

Tactics (taktika) – spontánne zmeny, ktoré sú potrebné, aby sa dodržala stratégia. To zahŕňa 

vašu schopnosť vidieť, čo sa deje okolo vás (vietor, prúdenie, ostatné lode a i.) a spontánne 

spracovanie týchto informácií (v rámci pravidiel) na vykonanie zmien, alebo úprav vášho 

kurzu v správnom čase a na správnom mieste vo vzťahu k ostatným lodiam a vetru, aby ste 

mohli účinne uplatniť vašu pretekovú stratégiu. 

Tack/Tacking (obrat/obracanie) – zmena z jedného na druhý bok otočením provy smerom 

k vetru.  

US Sailing – národná organizácia pre športové plachtenie v Spojených štátoch. 
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Weather End of the Starting Line (strana štartovej čiary) – ľavá strana štartovej čiary 

z pohľadu spoza nej smerom v kurze za ňou. 

Weather Helm (vyostrovanie) – tendencia lode vyostrovať, keď je kormidlo v neutrálnej 

polohe. Normálne sa to vyskytuje pri silnejšom vetre, najmä pri nárazoch vetra. 

Weather Mark/Windward Mark (náveterná značka) – traťová značka, ktorá je najďalej 

proti vetru.  

Winward boat (náveterná loď) – loď, ktorá je na náveternej strane druhej lode. 
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Príručka pravidiel kapitola 2: Oddiel 2 – Keď sa lode stretávajú; 

Časť A – právo plavby 

V tejto kapitole, oddiele 2, rozoberieme časť A pravidiel – právo plavby, ktoré sa často 

považujú za základné pravidlá. Tu sú štyri základné pravidlá: 

RRS 10 – na opačných bokoch 

RRS 11 – na rovnakých bokoch v krytí 

RRS 12 – na rovnakých bokoch bez krytia 

RRS 13 – počas prehadzovania 

Tieto štyri pravidlá pokrývajú len tri základné vzťahy, ktoré existujú medzi loďami: 

rozdielne boky, rovnaké boky a zmena bokov. Okrem toho však tieto základné pravidlá 

modifikujú pravidlá v častiach B, C a D oddielu 2 pravidiel. Ako v každom inom športe, ktorý 

sa riadi pravidlami sa tieto pravidlá občas porušujú. Za porušenie pravidiel sa udeľuje trest, 

ktorým v prípade plachetníc je  jedna obrátka lode na mieste, ktorá obsahuje jedno náveterné 

prehodenie a jedno záveterné prehodenie. Avšak ak protestujete (z dôvodu údajného 

porušenia pravidla) a zvolíte možnosť nevykonať trestnú obrátku a neskôr sa preukáže, že ste 

pravidlo porušili, môžete byť vyškrtnutý a byť DSQ (diskvalifikovaný). V tejto príručke, 

kapitola 6 pojednáva o trestoch a kapitola 7 o protestoch. 

Časť A Úvod 

V tejto príručke pravidiel sa budeme odvolávať na právo plavby  (r-o-w – right of 

way) lode a držanie odstupu lode, takže ich potrebujeme definovať. Úvod v časti A definuje  

r-o-w nasledovne: Loď má právo plavby vtedy, keď ostatné lode musia udržiavať od nej 

odstup. Ale niektoré pravidlá v častiach B, C a D obmedzujú činnosť lode s právom plavby. 

Aby sme lepšie pochopili čo znamená udržiavať odstup, definujú ho RRS nasledovne: Loď si 

udržiava odstup od druhej, keď druhá môže plachtiť svojim kurzom bez toho, aby sa musela 

vyhýbať a keď sú v krytí na rovnakom boku, ak loď v závetrí môže meniť kurz v obidvoch 

smeroch bez toho, aby sa okamžite dotkla náveternej lode. Keď budete čítať RRS a príručku 

všimnite si, že niekedy sa hovorí len o udržiavaní odstupu a inokedy len o práve plavby. 

Pretože pravidlá platia medzi dvoma loďami, keď sa spomenie loď s povinnosťou udržiavať 

odstup potom má druhá loď právo plavby a opačne. Poďme teda rozoberať základné pravidlá. 

Najskôr rozoberieme každé pravidlo osobitne a potom sa pozrieme, ako platia na rôznych 

častiach kurzu. Potom, sa budeme zaoberať ostatnými pravidlami a nakoniec ako sa navzájom 

ovplyvňujú. Spomínané ostatné pravidlá budú podrobne rozobraté v ďalších oddieloch 

príručky. 

 

RRS 10 – Na opačných bokoch (pravidlo ľavobok/pravobok) 

 Keď sú lode na opačných bokoch, loď na pravoboku musí udržiavať odstup od lode na 

ľavoboku. 

 Je to jednoduchá úprava a je zrozumiteľná každému. Ak ste loďou na pravoboku 

a približuje sa loď na ľavoboku, musíte zmeniť kurz, aby ste udržiavali odstup a vyhli sa 

kontaktu (dotyku), ak je to nutné. Avšak niekedy je ťažko určiť, na ktorom boku je loď, najmä 

pri flotile pozostávajúcej zo 100, prípadne aj viac lodí. V tomto prípade je tu rada: vaša loď je 
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na tom boku, na ktorom je rahno hlavnej plachty. Zatiaľ čo je jasné, že loď na pravoboku 

musí udržiavať odstup od lode na ľavoboku, musíte byť pozorný a stále sledovať ostatné lode 

vo vašom priestore, pretože zmena vetra môže spôsobiť rýchle zmeny polohy. Samozrejme, 

keď plachtíte v tesnej blízkosti ostatných lodí, napríklad v blízkosti štartovej čiary a traťových 

značiek, je ťažko udržiavať odstup. Majte však na pamäti RRS 14 – Zabránenie dotyku, 

hovorte si, že loď s právom plavby síce nemusí meniť kurz, aby sa vyhla kontaktu ale len 

dovtedy, kým nie je jasné, že loď povinná udržiavať odstup ho nedodržiava, takže ako loď 

s povinnosťou udržiavať odstup, musíte urobiť zmenu na udržanie odstupu a nie loď na 

ľavoboku, s právom plavby. Keď pretekáte, je žiaduce, aby ste boli pokiaľ možno najčastejšie 

loďou s právom plavby. Schopnosť byť vždy loďou s právom plavby je záležitosťou taktiky. 

Keď budete študovať pravidlá, spoznáte aj taktiku. 

 

RRS 10 – Na štarte  

 V poslednej minúte pred štartovým signálom, je priestor pred štartovou čiarou veľmi 

preplnený. Ak je štartová čiara v uhle blízkom k pravému na smer vetra, bude väčšina flotily 

pravdepodobne na ľavoboku a rozmiestnená pozdĺž štartovej čiary. Zvyčajne to nie je vhodný 

čas byť na pravoboku, lebo RRS 10 stanovuje, že loď na pravoboku, musí udržiavať odstup 

od lode na ľavoboku. Ak ste na pravoboku, sú vaše možnosti na dodržiavanie odstupu 

obmedzené. Pozrime sa, aké sú tieto možnosti. Môžete hľadať voľný priestor na štartovej 

čiare, čo je veľmi riskantné. Aj lode na ľavoboku hľadajú voľný priestor a bývajú často veľmi 

blízko štartovej čiary so zámerom byť ostro na vietor okamžite po štartovom signáli a mať 

dobrú rýchlosť. Aby ste udržiavali odstup, môžete byť donútený predčasne prekročiť štartovú 

čiaru čo nie je dobré. Keď sa vzdialite od štartovej čiary, môžete síce udržiavať odstup, ale 

plachtenie cez flotilu lodí na ľavoboku nie je ľahká úloha a dôsledkom býva často zlý štart. 

Ďalšou možnosťou je otočiť loď na ľavobok. Avšak RRS 13 vyžaduje pri zmene boku držať 

odstup od všetkých ostatných lodí, bez ohľadu, na ktorom sú boku, kým otáčajúca sa loď nie 

je na druhom boku ostro na vietor. Iba ak poloha štartovej čiary zvýhodňuje štart pravobokom 

a väčšina flotily je na pravoboku, môže byť štart ľavobokom dobrou voľbou. Bežne je štart 

ľavobokom bezpečnejší, ale aj v tom prípade musíte, podľa RRS 11 a RRS 12 udržiavať 

odstup od ostatných lodí na ľavoboku. RRS 11 je pravidlo o náveternej/záveternej lodi 

a veľmi dôležité pri štarte, lebo záveterná loď môže spočiatku luvovať náveternú loď v krytí 

pred štartovou čiarou, ak sa pre to rozhodne. 

Teraz sa pozrime na obr. 10-1, ktorý zobrazuje štartovú čiaru práve pred štartovým signálom. 

Loď P1 je na pravoboku a udržuje odstup od lode S1, ktorá je na ľavoboku a má právo 

plavby. Ako loď s povinnosťou udržiavať odstup, musí P1 udržiavať odstup od S1, pri 

akejkoľvek činnosti. Zdalo by sa, že najlepším riešením by bol obrat na ľavobok v závetrí 

lode S1. Keď však loď P1 prehadzuje, musí sa riadiť RRS 13 a až po dokončení obratu podľa 

RRS 15, získa právo plavby.  

O kúsok ďalej nad štartovou čiarou loď P2 na pravoboku si zvolila udržiavať odstup 

od lodí na ľavoboku s právom plavby S2 a S3 odpadnutím a prejdením za ich kormou. 

Loď T1, ktorá bola na pravoboku sa obracia na ľavobok a udržiava odstup od lodí S4 

a S6. Keďže loď T1 obracia musí udržiavať odstup od ostatných lodí podľa RRS 13 a 

podlieha pravidlu RRS 15, až do ukončenia obratu.  
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Na lavobom konci štartovej čiary sú všetky lode S4, S5 a S6 na ľavoboku. Podľa RRS 

11, je S5 náveterná loď, udržiava odstup a predčasne prechádza štartovú čiaru, aby udržala 

odstup od lode S4, záveternej lode s právom plavby. Podľa RRS 12 je loď S6 jasne vzadu 

s povinnosťou udržiavať odstup a musí sa vyhnúť lodiam S4 a S5, ale aj T1 v tom prípade, že 

táto dokončila obrat. 

 

Obrázok 10 - 1 

RRS 10 – Na náveternom ramene 

Keď flotila plachtí prvý úsek (zvyčajne to je náveterné rameno), býva tam zvyčajne 

veľa križujúcich obratov, a podľa RRS 10 platí, že loď na pravoboku musí udržiavať odstup 

od lode na ľavoboku. Keď sa vykoná križujúci obrat, zvyčajne nastanú tri možnosti: loď na 

pravoboku bude mať priestor križovať pred loďou na ľavoboku; loď na pravoboku bude 

plachtiť za kormou lode na ľavoboku alebo loď na pravoboku bude obracať na ľavobok. Keď 

loď na pravoboku obracia na ľavobok, podlieha RRS 13 pokiaľ neukončí obrat, ale môže 

podliehať aj RRS 15. Ak ste loďou na ľavoboku podliehate RRS 14 a RSS 16 – zmena kurzu.  

Na obr. 10-2, ktorý zobrazuje náveterný úsek trate a náveternú traťovú značku je loď 

P3 na pravoboku, musí udržiavať odstup a preplávať pred loďami S4 a S5 na ľavoboku 

a s právom plavby. Pretože loď P3 nemôže plávať podľa smerovej čiary, bude musieť obrátiť 

dva razy, aby oboplávala značku. Je lepšie zvoliť včasné odpadnutie a preplávať za S4 a S5 

a obrátiť až na smerovej čiare. Často sa používa na náveternom úseku medzi loďami 

 

Obrázok 10 - 2 

v blízkosti traťovej značky nasledovná taktika: loď na ľavoboku odpadne tak, že nechá loď na 

pravoboku, aby križovala pred ňou, než aby držala kurz a nútila loď na pravoboku obrátiť. 
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Loď, ktorá otáča trocha pred vašou a pred vašim predným lemom (plachtenie v závetrí) často 

zvíri vzduch pred vašou loďou a vy zistíte, že aby ste získali čistý vzduch, musíte otočiť avšak 

nie do kurzu, ktorý potrebujete. 

Na druhej strane, ak ste loďou na pravoboku, môžete obrátiť vo vyššie uvedenej 

polohe (t. j. trocha vpredu pred ostatnými loďami v návetrí), čím môžete získať výhodu pred 

ostatnými loďami (tým, že ich spomalíte). 

 

RRS 10 – Pri náveternej traťovej značke 

 Často, keď sa lode približujú k náveternej traťovej značke, vzniká tam nahustenie lodí. 

RRS 18 – Priestor pri značke, časť C, pokrýva značky. Avšak RRS18.1(a) stanovuje, že RSS 

18 neplatí medzi loďami na opačných bokoch a ostro proti vetru. Keď sa lode na opačných 

bokoch blížia k náveternej značke a obidve sú ostro na vietor, bude platiť pravidlo RRS 10. 

Všetci jachtári sa snažia priblížiť sa k značke na ľavoboku, čo im dáva právo plavby pred 

akoukoľvek loďou na pravoboku. V takejto situácii, keď ste loďou na pravoboku nemôžete 

žiadať priestor od lode na ľavoboku pri značke podľa RRS 18 a musíte držať od nej odstup 

podľa RRS 10. Ak sa rozhodnete obrátiť pri udržiavaní odstupu, platia RRS 13 a RRS 15. 

Okrem toho, k vašim problémom, ak obraciate vo vnútri okruhu štyroch dĺžok lode, pribudne 

to, že platí pravidlo RRS 18.3 –  Obracanie pri približovaní sa k značke, kde stojí: Ak sa ku 

značke približujú dve lode na opačných bokoch a jedna z nich mení bok výsledkom je, že 

podlieha RRS 13 v okruhu, keď druhá dosahuje značku, takže neplatí RRS 18.2. Loď, ktorá 

mení bok: (a) nesmie spôsobiť, aby druhá loď, ktorá pláva ostro na vietor sa jej musela 

vyhnúť alebo zabrániť druhej lodi, aby oboplávala značku predpísaným spôsobom na 

požadovanej strane a (b) musí dať priestor pri značke, ak loď dosiahne krytie v jej vnútri. 

Táto časť pravidiel (RRS 18.3) v skutočnosti podporuje loď na pravoboku pri priblížení sa 

k náveternej značke v okruhu štyroch dĺžok lode a obrátení v okruhu a  eliminuje tým veľký 

chaos, ktorý je pri tejto značke častý. Podrobnejšie sa pozrieme na RRS 18.3, v kapitole 4 

príručky. 

Znova sa pozrime na obr. 10-2. Lodi P2 vznikol problém pri plachtení pozdĺž 

smerovej čiary pravobokom. Vzhľadom na veľa lodí na ľavoboku bude musieť P1 obrátiť na 

nesprávnu stranu značky, alebo prudko odpadnúť, aby si našla miesto na obrat. P2 nemusí 

plachtiť po smerovej čiare pravobokom, ale môže si nájsť priestor prejdením za kormou lode 

S2 a otočiť do závetria lode S3. 

 

RRS 10 – Na priečnom ramene a pri priečnej značke 

Lode na priečnom ramene zvyčajne plachtia na rovnakom boku a priečna traťová 

značka býva často značkou s prehodením, ku ktorej sa lode približujú na rovnakom boku a 

opúšťajú ju na boku opačnom. Pri takýchto podmienkach sa lode nemusia stretávať na 

opačných bokoch. 

 

RRS 10 – Na ramene po vetre a pri záveternej značke 

Na ramene po vetre sú zvyčajne lode na rovnakom boku. Avšak vzhľadom na vietor 

v smere plavby alebo, ak niektorá loď plachtí na záveternú stranu, môžu byť aj na opačných 
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bokoch. V tomto prípade podliehajú RRS 10 a loď na pravoboku musí udržiavať odstup. Ak 

ste na pravoboku súbežne s ostatnými loďami a prehadzujete na ľavobok nezabudnite, že 

podliehate RRS 15, kým nezískate právo plavby. Pozrime sa na obr. 10-3, poloha 1. Loď B je 

na ľavoboku a podľa RRS 10 má právo plavby, keďže lode A aj C sú na pravoboku, musia 

udržiavať odstup. Keď lode dosiahnu  okruh, o jednej alebo niekoľkých možno povedať, že 

dosiahli okruh. Pri  záveternej značke (po vetre), loď na ľavoboku s právom plavby podľa 

RRS 10, si bude udržiavať právo plavby v okruhu, ale môže aj získať priestor pri značke 

alebo si ho vyžiadať v závislosti od situácie. Na obr. 10-3, v polohe 2 loď A dosiahla okruh a 

platí RRS 18.2(b). Loď A je jasne vpredu a podľa pravidla RRS 18.2(b) má právo na priestor 

pri značke a hoci si loď B udržiava ľavobok s právom plavby, musí podľa RRS 10 poskytnúť 

lodi A priestor pri značke. 

Ukazuje sa, že lode B a C sú v krytí, keď prvá z nich dosiahne okruh a vtedy platí RRS 

18.2(b). Loď B získa priestor pri značke pred Loďou C napriek tomu, že táto (C) je na 

ľavoboku a má právo plavby podľa RRS 10. V tejto situácii musí loď C poskytnúť lodi B 

priestor pri značke, ako aj udržiavať odstup od lode B. Podrobnejšie sa pozrieme na vzťah 

priestoru pri značke a práva na plavbu v kapitole 4 tejto príručky. 

 

 

Obrázok 10 - 3 

RRS 10 – V cieli 

 Cieľ môže byť kdekoľvek, kde ho určí pretekový výbor: na konci ramena, v jeho 

strede alebo hocikde medzi. Môže byť proti vetru alebo po vetre. Kdekoľvek však je, RRS 10 

vyžaduje od lode na pravoboku udržiavať odstup od lode na ľavoboku, keď sa blíži k cieľovej 

čiare, alebo ju pretína. Nezabudnite však, že cieľové značky sú kurzové značky, a ako také 

podliehajú RRS 18. 
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RRS 10 – Loď na inom ramene kurzu  

 Stáva sa, že keď je loď na inom kurzovom ramene bude plachtiť bližšie k ostatným. 

Zvyčajne to bude bližšie k značke, ako vedúca loď, ktorá otočila okolo značky a plachtí cez 

flotilu na svojej ceste k nasledovnej traťovej značke. Aj tu platí RRS 10. Nezáleží, na ktorom 

kurze sú lode, loď na pravoboku musí udržiavať odstup od lode na ľavoboku.  

Teraz, keď sme prebrali RRS 10, prvé zo základných pravidiel, presuňme sa 

k druhému RRS 11. Pozrieme sa na to, ako platí RRS 11 na rôznych úsekoch kurzu tak, ako 

sme to urobili pri RRS 10. 

Pri rozoberaní RRS 11 a 12 budeme používať termín do návetria a vyostrovanie vo 

význame ich definície. Do návetria je zmena kurzu smerom k vetru. Ak záveterná loď v krytí 

luvuje (mení kurz smerom k vetru) a mení kurz k náveternej lodi, s ktorou je v krytí, vytláča 

náveternú loď. Keďže RRS dovoľujú záveternej lodi toto v určitých podmienkach, má 

záveterná loď právo luvovať  v týchto podmienkach. 

 

RRS 11 – Na rovnakom boku, krytie (pravidlo návetria/závetria) 

 Keď sú lode na rovnakom boku a v krytí, náveterná loď musí udržiavať odstup od 

záveternej lode. 

Vysvetlenie je jednoduché, ak ste v krytí s loďou na rovnakom boku a ona je 

záveternou loďou, musíte udržiavať od nej odstup. Avšak pri svojom použití, je RRS 11 

veľmi komplexné pravidlo, hoci ho veľa pravidiel v časti B mení.  

 

Obrázok 11 - 1 

Pri uplatňovaní tohto pravidla, musí byť splnená jedna z podmienok, ktorou je byť 

v krytí, takže poďme sa pozrieť, ako RRS definuje krytie. Jasne vzadu a jasne vpredu; Krytie 

– loď je jasne vzadu za druhou, keď jej trup a výstroj v normálnej polohe sú za čiarou, ktorá 

je vedená kolmo na kýl v najzadnejšom bode trupu alebo výstroja v normálnej polohe 

ostatných lodí. Druhá loď je jasne vpredu. Krytie je, keď (loď) nie je jasne vzadu. Avšak 
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krytie je aj vtedy, keď je loď v medzi nimi v krytí s obidvoma. Tento termín zvyčajne platí, keď 

sú lode na rovnakom boku. Neplatí v prípade lodí na opačnom boku dovtedy, kým platí bod 18 

pravidiel alebo obidve lode plachtia viac ako 90° od skutočného vetra. Pozrime sa na obr. 11-

1 ako to funguje. V polohe 1, je loď A v krytí s loďou B. V polohe 2, je loď A jasne vpredu 

a loď B, je jasne vzadu; nie sú v krytí. V polohe 3, nie sú lode A a B v priamom krytí, ale 

preto, že je loď M (medzi nimi) v krytí s obidvoma, sú aj lode A i B v krytí. V polohe 4, nie 

sú lode A i B v priamom krytí, ale opäť je loď M v krytí s obidvoma, ale preto, že loď M nie 

je medzi nimi, nie sú ani lode A a B v krytí. 

 

RRS 11 – Pri štarte 

Presne pred štartovým signálom, sa často väčšina flotily približuje k štartovej čiare na 

rovnakom boku. Bežne je tu veľa krytí a RRS 11 je pravidlo, ktoré tu platí medzi loďami. 

Pozrime sa ako pravidlo platí v rôznych častiach po dĺžke štartovej čiary, čo vidíme na obr. 

11-2. Ľavobok je výhodný bok a štartový signál ešte nezaznel. Na ľavej strane štartovej čiary, 

ak je značka obklopená splavnou vodou, nemôže loď  S1 volať o priestor podľa preambuly 

časti C. Avšak, ako záveterná loď s právom plavby, môže plachtiť tak vysoko, ako chce, 

snažiac sa pretlačiť vedľa značky a podľa RRS 11, náveterná loď S2 musí udržiavať 

 

Obrázok 11-2 

odstup. Keď loď S1 s právom plavby vytláča (luvuje) loď S2, musí jej, podľa RRS 16.1 dať 

zo začiatku priestor, aby mohla udržiavať odstup od lode S1. Ak by loď S1 prešla cez vietor, 

stane sa podľa RRS13 loďou s povinnosťou udržiavať odstup. 

 V strede štartovej čiary je S3 loďou v závetrí s prednosťou plavby voči lodiam S4 

a súčasne je S4 loď v závetrí s právom plavby voči lodi S5, ktorá musí udržiavať odstup. 

Podľa RRS 11, lode S4 a S5 musia udržiavať odstup od lode v ich závetrí aj v prípade, ak ich 

loď v závetrí bude vytláčať. Keď však záveterná loď s prednosťou plavby luvuje podľa RRS 

16.1, musí dať lodi v návetrí priestor na udržanie odstupu. Keď je viac lodí v krytí (ako lode 

S3, S4 a S5) a S3 luvuje, S4 musí odpovedať na vytláčanie S3 vytláčaním a S5 musí rovnako 

odpovedať na vytláčanie S4. Ale podľa RRS 16.1, každá záveterná loď s prednosťou plavby, 

musí luvovať takým spôsobom, aby umožnila náveternej lodi držať odstup a to dokonca, aj 

keď to vyžaduje čakanie na reagovanie ďalšej lode v reťazci (krytia) v tomto prípade lode S5. 

Od lode S5 sa nevyžaduje, aby očakávala, že S3 bude vytláčať S4, ani predpokladať, že S4 

bude vytláčať ju (S5). Loď S5 je povinná len reagovať na vytláčanie lode S4. Medzinárodná 

federácia plachtenia (ISAF) prípad č. 92 podporuje takýto výklad: „Od lode s povinnosťou 
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udržiavať odstup sa vyžaduje len odpovedať na to, čo práve robí loď s právom plavby, a nie 

čo by loď s právom plavby mohla robiť následne“. 

 T1 je loď na pravoboku, ktorá obracia na ľavobok. Podľa RRS 13, musí od okamihu, 

keď je proti vetru až do okamihu, kým nie je ostro proti vetru na novom boku, udržiavať 

odstup od ostatných lodí. V tom okamihu sa stane záveternou loďou s právom plavby podľa 

RRS 11, pokiaľ nie je v krytí so žiadnou náveternou loďou. 

 Loď S8 sa dostala do krytia s loďou S4 v závetrí z pozície celkom vzadu a podľa RRS 

11, je S8 loď s právom plavby a právom luvovať. A pokiaľ loď S8 nevytvorí krytie z polohy 

celkom vzadu a vo vzdialenosti menšej, ako dve lode od S4, môže luvovať, ako sa jej zachce 

pred štartovým signálom. Jej právo vytláčania pred štartovým signálom vyplýva z definície 

RRS o správnom kurze, ktorá hovorí, že pred štartovým signálom, loď nemá žiadny správny 

kurz. Ale podľa RRS 17 – Na rovnakom boku; správny kurz; po štartovom signáli, po ktorom 

už krytie jestvuje S8 nesmie plachtiť  nad jej správny kurz, ktorým je ostro na vietor, ak je 

rameno trate veľmi ostro na vietor. Avšak podľa RRS 15, S8 musí zo začiatku dať S4 priestor 

udržiavať odstup, keď sa vytvorilo krytie a keď S8 luvuje podľa RRS 16.1. Rovnaké pravidlá, 

ako platia pre S8, by mali platiť pre akúkoľvek inú loď, ktorá vytvorí krytie rovnakým 

spôsobom. Vytváranie krytia v závetrí z polohy celkom vzadu sa bežne stáva v oblasti 

štartovej čiary. 

 Na pravom konci štartovej čiary, ak je značka obklopená splavnou vodou a lode S6 

a S7 sa približujú na štart, nemôže loď S7, podľa úvodu časti C vyžadovať priestor. Ak však 

štartová značka nie je obklopená splavnou vodou alebo jachty sa nepribližujú k cieľovej čiare 

odštartovať, potom by mali podľa úvodu časti C právo žiadať priestor. Keďže RRS 18 neplatí 

a lode sú v krytí, platí pre lode v závetrí a s prednosťou plavby S6 a náveternú loď 

s povinnosťou udržiavať odstup RRS 11. Ak sa náveterná loď S7 pokúsi pretlačiť medzi 

značkou a záveternou loďou S6 bez toho, aby mala priestor, poruší pravidlo RRS 11, keď 

sa dotkne lode S6 alebo, ak loď S6 zmení kurz v snahe vyhnúť sa kontaktu. Keď sa loď S7 

dotkne značky, poruší aj pravidlo RRS 31 – Dotyk značky. Pokus lode S7 pretlačiť sa okolo 

štartovej značky sa považuje za vytláčanie (barging), hoci tento termín nie je uvedený 

v definíciách. Nejestvuje osobitné pravidlo proti vytláčaniu; takéto existovalo asi pred 20 

rokmi, ale bolo vyškrtnuté. 

 Poďme si niečo povedať, aké môžu byť použité taktiky pri štarte podľa RRS 11. 

Hovorili sme o vytláčaní záveternej lode s právom plavby a náveternej lodi s povinnosťou 

udržiavať odstup; čo môže ešte záveterná loď robiť? Spomedzi ostatných vecí je dobré mať 

čistý vzduch a hladkú vodu. Keď sa blížite k štartovej čiare, nie je ideálne byť v závetrí 

a pozadu za ostatnými loďami, ktoré narušujú prúd vzduchu a vlnia vodu. Ak môžete, je 

dobré predsunúť sa  a vzdialiť od ostatných záveterných lodí. Pozrime sa na S3, S4 a S5; S4 je 

v polohe potreby čistého vzduchu, ktorý jej narúša loď S3. Aby ste to odstránili, musíte 

prinútiť loď S5, aby sa posunula tým, že ju budete luvovať, čím získate viac priestoru medzi 

vašou loďou a S3. 

Inou taktikou je začať priblíženie k štartovej čiare na pravej strane štartovej čiary, ako 

to robí loď S6. Každá loď v návetrí a v krytí s S6 musí podľa RRS 11 udržiavať odstup a 

takto je S6 na smerovej čiare, čo by mohlo predchádzať tomu, že ostatné lode budú štartovať 

v jej náveternej strane. Ako bolo uvedené pri lodiach S4 a S8 o práve záveternej lode 
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s právom plavby a vytláčaním, môže S6 luvovať S7 dokonca tak, že prinúti S7 preplávať na 

opačnej strane značky. Avšak, ak S6 vytvorí krytie z pozície celkom vzadu lode S7, potom po 

štartovom signáli podľa RRS 17 nesmie plávať vyšším, ako správnym kurzom. Okrem toho, 

keď je akákoľvek loď po prekročení štartovej čiary pred ňou v závetrí, mohla by sa dostať loď 

S6  do záveterného plachtenia zvíreného vzduchu. Ako bolo vyššie spomenuté, keď by sa S7 

rozhodla pretlačiť medzi štartovou značkou a loďou S6, loď S7 ju vytláča a S6 musí 

protestovať. Vytláčajúce lode zvyčajne vedia, že by nemali vytláčať druhú loď keď nemajú 

dosť miesta a preto musia odštartovať na nesprávnej strane štartovej značky a musia za 

ostatnými loďami odštartovať správne. 

 

RRS 11: Pri náveternej značke 

 Keď sa lode blížia k náveternej značke a sú v krytí na rovnakom boku, platí pre ne 

RRS 11 a náveterná loď musí udržiavať odstup od záveternej. Keď vedúca loď z dvojice 

pretne okruh aj naďalej platí povinnosť udržiavať odstup podľa RRS 11, avšak vnútorná loď 

(loď medzi značkou a druhou loďou) bude mať nárok na miesto pri značke bez ohľadu na to, 

či je to loď s právom plavby, alebo s povinnosťou udržiavať odstup. Pozrime si dvojicu 

možností.  

 

Obrázok 11 -3 

Na obr. 11-3 sú dve lode na ľavoboku SL a SW. V polohe 1 sú v krytí; náveterná loď 

SW, ktorá dosahuje okruh a musí udržiavať odstup od záveternej lode s právom plavby SL. 

Keď loď SW vstúpi do okruhu začne platiť pravidlo RRS 18, a nielen že je stále náveterná 

loď a musí udržiavať odstup podľa RRS 11, ale podľa RRS 18, je vonkajšou loďou a musí dať 

miesto pri traťovej značke vnútornej lodi SL. V polohe 2 sa nič nezmenilo, SW musí stále 

dávať lodi SL miesto pri značke a udržiavať odstup. Ak SL vytvorí krytie iným spôsobom, 

ako z polohy jasne vzadu RRS 17 neplatia, a ak si vyberie môže plachtením minúť značku 

nehľadiac na jej správny kurz k nasledovnej traťovej značke, pričom SW musí naďalej 

udržiavať odstup podľa RRS 11. Jeden dôvod, pre ktorý si môže SL vybrať plachtiť 

v priamom smere, môže byť vyhnúť sa hromadnej zrážke pri značke. Prípad č.9 ISAF 

podporuje toto nasledovne: „Pri určitých okolnostiach majú lode zakázané plachtiť pod alebo 

nad svoj správny kurz, ale ináč nejestvuje pravidlo, ktoré vyžaduje od lode plávať správnym 

kurzom“. Ak však loď SL vytvorí krytie z polohy jasne vzadu, potom podľa RRS 17, nemôže 
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plávať nad svoj správny kurz k nasledovnej značke, hoci plachtenie priamo, aby sa vyhla 

zrážke, môže byť jej správny kurz.  

 Pozrime sa teraz opäť na obr. 11-3 na lode na pravoboku PW a PL. V polohe 1 sú 

v krytí a podliehajú RRS 11. Náveterná loď PW, musí udržiavať odstup od záveternej lode 

PL. Keď vedúca loď dosiahne okruh, začne platiť RRS 18. V polohe 2, musí náveterná loď 

PW stále udržiavať odstup podľa RRS 11 a musí teraz podľa RRS 18 poskytnúť priestor pri 

značke. Od PL sa vyžaduje  dať lodi PW dostatok priestoru na minutie značky námornícky 

správnym spôsobom. Avšak v tejto situácii, keď je PW v krytí s náveternou loďou PL, sa za 

poskytnutie priestoru lodi PW loďou PL považuje aj miesto na obrat pri značke. Často,  pri 

obrátke pri náveternej značke s pravej strany, vnútorná loď na pravoboku obracia na ľavobok, 

aby mohla čím skôr opustiť (uvoľniť) značku.   

 

RRS 11: Rameno po vetre 

 Na ramene po vetre kdekoľvek v kurze, pravidlo RRS 11, vyžaduje od náveternej lodi 

v krytí udržiavať odstup od záveternej lode. Ale na ramene po vetre sa veľa krytí vytvára 

loďou z pozície jasne vzadu čo zahrňuje pravidlo RRS 12. Poďme sa teda pozrieť na RRS 12 

a to na vzájomné pôsobenie a potom, čo preberieme RRS 12, pozrieme sa podrobnejšie na 

vzájomné pôsobenie a ako uplatniť RRS 11 na ramene po vetre, medzi RRS 11 a RRS 12. 

 

RRS 11: Pri záveterných značkách 

 Pri záveternej značke, ak ste záveterná loď s právom plavby podľa RRS 11, a ako prvá 

loď z dvojice dosiahnete okruh, začne platiť RRS 18 a vy pokračujete, ako loď s právom 

plavby. Avšak v závislosti od toho, či ste vnútorná alebo vonkajšia loď, môžete mať nárok na 

priestor pri značke. Pozrime sa na prípad, keď je loď s právom plavby vonkajšou. 

 

Obrázok 11 - 4 
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 Na obr. 11-4, polohe 1 je loď L v krytí s náveternou loďou W a podľa RRS 11, je stále 

loďou s právom plavby, avšak podľa RRS 18, musí dať vnútornej lodi W podľa RRS 18, 

miesto pri značke.  Predpokladajme, že vietor neprichádza z ľavej strany ako na obr. 11-4 

a nech sú obidve lode na pravoboku, potom sa loď W stane loďou na ľavoboku s právom 

plavby. V tejto situácii bude W vnútornou loďou a získa priestor pri značke a súčasne ostane 

záveternou loďou s právom plavby, pričom loď L bude musieť udržiavať odstup a poskytnúť 

priestor pri značke.   

 

RRS 11: Na cieľovom ramene a pri cieľovej čiare 

 Keď lode plachtia na cieľovom ramene bez ohľadu, či po vetre alebo proti vetru, pre 

lode v krytí bude platiť RRS 11. Keď sa lode približujú k cieľovej čiare a pretnú ju, v prípade, 

že sú v krytí, podliehajú RRS 11 rovnakým spôsobom, ako v ktorejkoľvek inej časti kurzu; 

náveterná loď musí udržiavať jasný odstup od záveternej lode s právom plavby. Cieľová čiara 

samotná, nemení RRS 11. Avšak majte na pamäti, že cieľové značky sú značkami kurzu, 

a ako také podliehajú RRS 18. 

Teraz, keď  máme dokončené prvé dve základné pravidlá RRS 10 a 11, poďme sa pozrieť na 

tretie z nich, RRS 12. Naša diskusia pravidla RRS 12 bude jednoducho krátka, nie ako to bolo 

v prípade rôznych častí kurzov v RRS 10 a RRS 11. Po prebratí RRS 12 sa vrátime k rozboru 

toho, ako sa RRS 11 a 12 navzájom ovplyvňujú vzhľadom na pôsobenie RSS 11 na ramene 

po vetre. 

RRS 12 – Na rovnakom boku, bez krytia (jasne vpredu/jase vzadu) 

 Pravidlo RRS 12 hovorí: Keď sú lode na rovnakých bokoch a nie sú v krytí, loď jasne 

vzadu musí udržiavať odstup od lode jasne vpredu.  

 Jednoduchý výklad tohto pravidla je: ak ste loďou jasne vzadu, musíte udržiavať 

odstup od akýchkoľvek lode, ktorá je jasne vpredu a na tom istom boku. Toto je prípad, ktorý 

platí bez ohľadu na kurz, t. j. pri štarte, značke alebo ramene proti, či po vetre. Podľa RRS 12, 

ste tak dlho loďou s povinnosťou udržiavať odstup, pokiaľ zostanete jasne vzadu. Ale, keď 

vytvoríte krytie s loďou jasne vredu, pravidlo RRS 12 prestane platiť a začne platiť RRS 11. 

Podľa RRS 11 sa môžete stať loďou s právom plavby, alebo zostať loďou s povinnosťou 

udržiavať jasný odstup, čo závisí od toho, či vytvoríte krytie v návetrí alebo v závetrí. 

Pamätajte si,  keď vytvoríte krytie v okruhu budú pre vás platiť niektoré pravidlá RRS 18. 

Pokiaľ zostávate jasne vpredu, jasne vzadu alebo ste v krytí, platia pre vás pravidlá RRS 11 

alebo RRS 12, budete sa musieť pozrieť opäť na obr. 11-1. Ak sa pozeráte na tieto dve 

pravidlá, t. j. RRS 11 a 12, pamätajte si, že sú to pravidlá „rovnakých bokov“, t. j. pre obidve 

lode platí, že musia byť na rovnakých bokoch.  

Pre ilustráciu sa pozrite na obr. 11/12-1, polohu 1. Loď A je jasne vpredu a na 

pravoboku, loď B je jasne vzadu na ľavoboku. Pretože sú na opačných bokoch, je B podľa 

RRS 10 loďou s právom plavby. RRS 12 teraz neplatí, lebo lode nie sú na rovnakých bokoch. 

V polohe 2, loď A prehodila na ľavobok a je s loďou B na rovnakom boku. Pravidlo prestane 

teraz platiť a začína platiť pravidlo RRS 12 a loď B ktorá mala právo plavby  podľa RRS 10 

sa stane loďou jasne vzadu a musí preto podľa RRS 12 udržiavať odstup. V polohe 3, 

vytvorila loď B krytie v závetrí lode, čím sa opäť zmenila na loď s právom plavby, pretože 
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RRS 12 prestalo platiť a začalo platiť RRS 11. Vytvorením krytia v závetrí lode A, podľa 

RRS 11 sa loď B stala záveternou s právom plavby a loď A, musí teraz udržiavať odstup od 

náveternej lode. V tomto príklade sme sa pozreli len na základné uplatňovanie RRS 11 a 12. 

RRS 11 a 12, môžu byť obmedzované, alebo menené ostatnými pravidlami na čo sa teraz 

pozrieme podrobnejšie.  

 

Obrázok 11/12 - 1 

Termín „správny kurz“ použijeme pri vysvetľovaní RRS 11 a 12, preto sa pozrime, 

ako je v RRS definovaný: kurz, ktorým by loď plachtila, aby ukončila čo najskôr bez 

prítomnosti ostatných lodí, odkazujúc na pravidlá, ktoré používajú tento termín. Loď nemá 

správny kurz pred jej štartovým signálom. Keď sa spomenie správny kurz, bežne si myslíme, 

že je to pekná priama čiara, medzi dvoma značkami. V skutočnosti sa priamka medzi dvoma 

značkami nazýva smerová čiara, ktorá môže byť aj správny kurz. Avšak ona môže byť viac, 

ako správny kurz. Prípad ISAF č. 14 podporuje toto vyhlásenie: „Prípad ilustruje skutočnosť, 

že môže byť viac, ako jeden správny kurz“. Rovnako je uvedené „Ktorý z dvoch rozdielnych 

kurzov je rýchlejší k nasledovnej značke, nie je možné zistiť dopredu. Keď sa zastavíme 

a zamyslíme nad tým zistíme, že sú tu faktory, ktoré môžu vplývať na vaše plachtenie 

v kurze, ktorý môže byť iný, ako priama čiara medzi značkami. Niektoré z týchto faktorov, 

môžu byť napríklad: prúdenie, ktoré sa mení v rozličných častiach nádrže, zmena sily a smeru 

vetra v dôsledku topografie, niekedy poloha štartu a ramena priečne na vietor a sú tu aj ďalšie. 

Pamätajte si, že vaše posúdenie najrýchlejšieho kurzu k nasledovnej značke, nemusí byť také, 

ako to vidia druhí. Teraz, keď máme pravidlá a termíny definované, pozrime sa na niektoré zo 

situácií, ktoré môžu nastať v prípade vzájomného pôsobenia RRS 11 a 12. V nasledovných 

dvoch prípadoch k problému správneho kurzu sa pozrime na dva „správne kurzy“ na 

obrázkoch. 

 

RRS 11 a 12 – Krytie do návetria 

 Najskôr sa pozrime, čo sa stane, keď loď jasne vzadu vytvorí krytie v návetrí lode 

jasne vpredu. Na obr. 11/12-2, je v polohe 1 loď BW jasne vzadu a udržiava odstup podľa 

RRS 12. V pozícii 2, keď loď BW vytvorila krytie v návetrí lode AL, prestáva platiť RRS 12 

a začína platiť RRS 11. Podľa RRS 11, zostane loď BW loďou s povinnosťou udržiavať 

odstup, ale teraz, ako loď v návetrí. AL je záveterná loď s právom plavby a nie je 

obmedzovaná vo svojom správnom kurze, pokiaľ nevytvorí krytie z jasne vzadu a v závetrí, a 

odkedy prestane platiť RRS 17. V polohe 3, loď AL luvuje BW a odvtedy získava právo 

plavby lode v závetrí, ako dôsledok činnosti lode BW a RRS 15 neplatí. Avšak, keď AL 

luvuje loď BW, podlieha RRS 16.1. V polohe 4, loď BW bola ostro luvovaná a prerušila 

krytie a keďže AL je teraz jasne vzadu, prestáva platiť RRS 11 a začne platiť RRS 12. Teraz, 

podľa RRS 12, musí loď AL udržiavať odstup, čím umožňuje lodi jasne vpredu s právom 
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plavby BW smerovať jej správnym kurzom; hoci, keď toto urobí, podlieha pravidlu RRS 15 

a RRS 16.1. V polohe 5 tým, že sa loď BW nasmeruje na správny kurz, vytvorí opäť krytie 

s loďou AL, v dôsledku čoho RRS 12 prestane platiť a začne platiť pravidlo RRS 11. Vtedy 

 

Obrázok 11/12 - 2 

 však je AL jasne vzadu a v závetrí v bode, keď sa vytvára krytie, takže RRS 17 obmedzuje 

AL v jej správnom kurze. V polohe 6, nemá loď AL právo luvovať a musí smerovať svojim 

správnym smerom. Avšak náveterná loď BW, musí udržiavať odstup. V tomto prípade vidíme 

dve taktiky, ktoré sa často používajú. Prvá z nich je, že loď AL luvuje loď BW a pokúša sa ju 

zdržať, aby ju nepredbehla. Druhá je, že BW luvuje ostro so zámerom prerušiť krytie 

a ukončiť tak právo lode AL luvovať a potom rýchlo vytvoriť krytie, čím obmedzí loď AL 

v jej správnom kurze podľa RRS 17.  

 

RRS 11 a 12 – Krytie do závetria 

Teraz sa pozrime, čo sa stane, keď loď jasne vzadu vytvorí krytie s loďou jasne vpredu 

Na obr. 11/12-3, v polohe 1, je podľa RRS 12 loď BL jasne vzadu a musí udržiavať odstup.  

  

Obrázok 11/12 - 3 

Obidve lode plachtia trocha nad svoje správne kurzy. V polohe 2, loď BL vytvorí krytie 

v závetrí vo vzdialenosti do dvoch dĺžok lode AW, čím prestane platiť RRS 12 a začne platiť 

RRS 11. Podľa RRS 11, sa stane loď AW náveternou loďou, ktorá musí udržiavať odstup 

a loď BL sa stane záveternou loďou s právom plavby, ktorá podlieha RRS 15 a RRS 16.1. 
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Súčasne ako začne platiť RRS 11, začne platiť aj RRS 17. V polohe 3, loď BL začne 

smerovať svojim správnym kurzom podľa RRS 17. Avšak v polohe 4, loď AW si môže zvoliť 

pokračovať v plachtení nad svoj správny smer, čím umožní lodi BL plachtiť v jej závetrí vo 

vzdialenosti nad dve dĺžky lode, čím sa preruší krytie za účelom platnosti RRS 17. V polohe 

5, loď BL pripláva bližšie k AW, čim opäť vytvorí krytie, avšak nie z pozície jasne vzadu, 

takže nie je obmedzená RRS 17 a môže, ak chce, luvovať loď AW. 

V tomto prípade, nepoznáme silu vetra alebo vzdialenosť lodí od značky, takže 

nemôže byť urobené rozhodnutie o tom, či loď AW urobila správne rozhodnutie pokračovať 

v plachtení nad jej správny smer. Ak loď AW zamýšľa byť pri značke podstatne skôr, bolo by 

správne, keby tak urobila vtedy, keď podliehala RRS 17 a bola v krytí, ktoré obmedzovalo 

loď BL podľa RRS 17 a mohlo by pokračovať. 

Tieto dva príklady, krytie do návetria a krytie do závetria boli uvedené pre ilustráciu 

toho, ako fungujú RRS 11 a RRS 12 a pôsobia navzájom. Sú to zmeny, ktoré nie sú samotné 

presne predmetom diskusií, ale mohli by sa stať. 

 Po tom, čo bola diskusia o troch základných pravidlách kompletná, poďme sa pozrieť 

na štvrté z nich RRS 13.  

 

RRS 13 – Pri obracaní 

 Potom, čo loď prejde cez vietor, musí udržiavať odstup od ostatných lodí, pokiaľ nie je 

v kurze ostro na vietor. V priebehu tejto doby pravidlá RRS 10, 11, a 12 neplatia. Ak dve lode 

podliehajú tomuto pravidlu súčasne, musí loď, ktorá je na pravo od druhej, alebo jasne vzadu 

udržiavať odstup.  

 Jednoduchý výklad tohto pravidla je: ak loď obracia, musí držať odstup od ostaných, 

kým obrat neskončí. Pozrime sa však podrobnejšie na RRS 13. Po prvé, loď je alebo na 

ľavoboku alebo na pravoboku nejestvuje nič medzi tým.  Strana lode, z ktorej prichádza vietor 

alebo prichádzal, keď stojí loď proti vetru udáva bok na ktorej je loď.  Prehadzovanie je 

zmena boku, pri ktorej sa prova lode otáča na druhú stranu od smeru vetra; prehodenie zahŕňa 

otočenie provy lode po vetre. RRS 13 stanovuje, potom, čo loď prejde priamo proti vetru, čo 

stanovuje, že RRS 13 platí len pre zmenu boku lode čelom k vetru a nie prehodenie rahna po 

vetre. Nie je tu osobitné pravidlo pre zmenu boku prehodením po vetre. Loď môže 

vyostrovať, alebo odpadať jednoznačne čelne na vietor, ale v skutočnosti nezmení bok, pokiaľ 

neprejde čelom vetra. Podľa RRS 13, je loď, ktorá mení bok loďou, ktorá musí udržiavať 

odstup od okamihu, kedy prechádza čelom vetra, až pokiaľ nie je v kurze ostro na vietor. 

Kurz ostro na vietor je približne smer 45° od smeru vetra. Loď môže byť ostro na vietor aj 

keď nemá plné plachty alebo nepláva v kurze; prípad ISAF č. 17 podporuje túto interpretáciu. 

 Všimnite si, že počas obratu neplatia RRS 10, 11 a 12 a loď, ktorá obracia, musí 

udržiavať odstup. V prípade, že iná loď musí zmeniť kurz, aby sa vyhla lodi, ktorá mení bok, 

alebo dôjde ku kontaktu, poruší obracajúca loď RRS 13. Ak došlo ku kontaktu, ostatné lode 

porušili RRS 14. Ale podľa RRS 15, ak loď, ktorá mení bok  sa otáča do polohy lode 

s právom plavby, musí najskôr dať priestor inej lodi, aby mohla udržiavať odstup. RRS 13 

zohľadňuje aj možnosť,  že dve lode obracajú v tom istom okamihu (t. j. obidve lode sú medzi 



23 
 

čelom k vetru a ostro na vietor súčasne). Podľa RRS 13, loď ktorá je na pravoboku alebo 

jasne za druhou loďou musí udržiavať odstup. Kvôli lepšiemu pochopeniu si pozrite obr. 13-1 

 

Obrázok 13-1 

 V polohe 1 sú lode S a P na opačných bokoch. V polohe 2, obidve lode súčasne 

obracajú, S je na ľavej strane lode P a musí udržiavať odstup. Iný spôsob pohľadu na vec je, 

že druhé právo, je „právo“ a to, že loď P je vpravo od lode S a má právo plavby. Zapamätajte 

si však, že toto nie je prípad ľavoboku/pravoboku, ale ľavej a pravej strany lode. RRS 13 

začína platiť, až keď lode prejdú cez čelo vetra, nie keď sa začínajú obracať, lebo vtedy sú 

stále na tom boku, ako boli, pokým neprejdú cez vietor. Ako náhle sú lode na kurze ostro 

proti vetru, prestane platiť RRS 13 a začne platiť nové pravidlo v tomto prípade RRS 10. 

Pozrime si obr. 13-1 znova, kde sú lode A i B na opačných bokoch. V polohe 2, keď 

lode obracajú je loď B jasne vzadu a podľa RRS 13, musí udržiavať odstup. 

Pokiaľ sa lepšie pozrieme na RRS 13, a niektorí jachtári  zvolajú keď menia boky je 

zdá sa pravý čas na to, aby sme prebrali predmet „zvolanie“. Pravidlá nevyžadujú zvolanie, 

keď sa mení kurz alebo sa začína iná činnosť, hoci RRS 20 – Priestor na obrat a Prekážka sú 

výnimkou a vyžaduje zvolanie, ako súčasť pravidla. Hoci sa zvolanie normálne nevyžaduje 

a nie je záväzné voči druhým lodiam, je tu niekoľko dobrých dôvodov prečo je zvolanie dobrá 

myšlienka. Zvolanie, v prípade, že zamýšľate zmeniť kurz upozorňuje ostatné lode 

v blízkosti, že idete niečo vykonať, hoci niektoré lode nemusia podniknúť žiadnu činnosť 

z pohľadu udržania odstupu; prípad č. 53 ISAF toto podporuje. Niekedy môže zvolanie 

pomôcť vyhnúť sa chaosu v pokračovaní, ako napríklad, keď sa niekoľko lodí v krytí 

približuje k značke a všetky potrebujú dať priestor vnútorným lodiam v krytí. Iným dôvodom 

pre zvolanie je, upozorniť ostatné lode, že ste loďou s právom plavby. Navyše zvolaním sú 

ostatní upozornení, že sa bude niečo diať,  a že po incidente by mohli byť ako svedkovia 

v prípade, keby bol podaný protest. 

Ešte niekoľko slov k zvolaniu – nevolajte klamlivo, napríklad zvolaním ľavobok 

(startboard/backbord), keď ste na pravoboku alebo si nevynucujte priestor, keď ho nemáte 

(nepotrebujete). Zatiaľ, čo niektorí si myslia, že tak môžu urobiť psychický nátlak, mohlo by 
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sa to považovať za porušenie RRS 2 – Férové plachtenie alebo podľa RRS 69  za 

dezorientáciu. 

 Týmto sme uzavreli náš pohľad na Základné pravidlá RRS 10 – 13 v časti A, oddielu 2 

– Keď sa lode stretávajú. Popri tom, sme sa zmienili aj o pravidlách v častiach B a C, ktoré 

obmedzujú alebo menia RRS 10 – 13. Pozrieme sa teraz na ostatné pravidlá, ktoré sme 

spomenuli v ďalších častiach príručky. 
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Príručka pravidiel kapitola 3: Oddiel 2 - Keď sa lode stretávajú; 

Časť B – všeobecné obmedzenia 

Keď sme rozoberali základné pravidlá o práve plavby (right of way - r-o-w) v kapitole 

2 príručky, bolo tam spomenuté, že pravidlá v častiach B, C a D, môžu tieto pravidlá meniť. 

V tejto časti príručky rozoberieme štyri odseky časti B a to Pretekové pravidlá plachtenia 

(RRS) od 14 po 17, ktoré v určitých podmienkach obmedzujú alebo menia niektoré činnosti 

lodí s právom plavby. 

Časť B – Všeobecné obmedzenia 

RRS 14 – Vyhýbanie sa kontaktu 

Loď sa musí vyhnúť kontaktu s inou loďou ak je to primerane možné. Avšak loď s právom 

plavby, alebo loď majúca nárok na priestor pri značke: 

(a) nemusí robiť nič, aby sa vyhla kontaktu dovtedy, kým nie je jasné, že druhá loď neudržuje 

odstup alebo jej nedáva priestor pri značke, a 

(b) nemala by byť potrestaná podľa tohto pravidla, pokiaľ kontakt nespôsobil škodu, alebo 

zranenie. 

 Toto pravidlo stanovuje, že loď sa má vyhýbať inej lodi, ak je to primerane možné 

a vyžaduje od lode s právom plavby a lode, ktorá má udržiavať odstup vylúčiť kontakt, aby sa 

vylúčila kolízia. Plachtenie nie je kontaktný šport  a kolízie nie sú jeho súčasťou. 

 Keď sa lode približujú k sebe v kolíznom kurze, je loď s povinnosťou udržiavať 

odstup ho udržiavať, čo znamená, že lodi s právom plavby sa umožní plávať jej 

predpokladaným smerom. RRS 16.1 vyžaduje od lode s právom plavby, keď mení kurz, aby 

spočiatku dala priestor lodi, ktorá ma udržiavať odstup, aby ho mohla udržiavať. Aký je to 

dostatočný priestor? Táto otázka sa dá zodpovedať vtedy, keď sa zvážia všetky okolnosti 

v každej zvažovanej situácii, t. j. rýchlosť, vzdialenosť a uhol približovania podľa veterných 

a vlnových podmienok. Dave Perry vo svojom spise „Pochopenie pretekových pravidiel 

plachtenia“, ponúka skúsenosť, že je riskantné pre loď s právom plavby meniť kurz bližšie, 

ako dve dĺžky od lode, ktorá má udržiavať odstup. Zapamätajte si, že loď s povinnosťou 

udržiavať odstup, môže protestovať proti lodi s právom plavby podľa RRS 16.1, pri zmene 

kurzu lode s právom plavby, keď jej táto neumožnila udržiavať odstup. Toto podporuje aj 

prípad jachtárskej federácie (ISAF) č. 60. Hoci v tomto prípade, protestovala loď s právom 

plavby podľa RRS 10, nakoniec bola táto loď diskvalifikovaná podľa RRS 16.1.  

RRS 14 stanovuje jasne, že loď s právom plavby alebo majúca nárok na priestor 

nesmie konať, aby vylúčila kontakt, pokiaľ nie je jasné, že loď povinná udržiavať odstup ho 

neudržiava. Ale keď je jasné, že loď s povinnosťou udržiavať odstup tak nekoná, musí loď s 

právom plavby vynaložiť primerané úsilie, aby sa vyhla kontaktu. Prípad ISAF č. 50 toto 

podporuje citovaním incidentu, pri ktorom loď na pravoboku s povinnosťou udržiavať odstup 

križuje spredu loď na ľavoboku s právom plavby a v ostatnej chvíli loď na ľavoboku odpadne, 

aby sa vyhla kontaktu a podala protest. Loď na pravoboku, bola podľa RRS 10 

diskvalifikovaná.  

Niektorí jachtári si, zdá sa, myslia, že pretože sú loďou s právom plavby, môžu naraziť 

do lode s povinnosťou udržiavať odstup. Toto je druh činnosti, ktorej sa snaží RRS 14 
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zamedziť. Prípad ISAF č. 50 stanovuje, že loď s právom plavby nemusela udržiavať svoj kurz 

a naraziť do lode s povinnosťou udržiavať odstup, a že kolízia nebola nevyhnutná. Ak držala 

svoj kurz a došlo ku kolízii, porušila RRS 14.  

RRS 14 pripúšťa, že môže nastať situácia, keď sa nebolo možné vyhnúť kontaktu 

ustanovením: Loď by sa mala vyhnúť kontaktu s inou, ak je to primerane možné. Ako 

v prípade, keď je čas, že loď s právom plavby bude vidieť približujúcu sa loď s povinnosťou 

udržiavať odstup a pretože vzhľadom na polohu obidvoch lodí by sa normálne očakávalo, že 

loď s povinnosťou udržiavať odstup ho bude, tak ako sa očakáva udržiavať. Keď sa stane 

zrejmé, že v poslednom okamihu loď s povinnosťou udržiavať odstup sa nepokúša o jeho 

udržanie, loď s právom plavby nemá čas alebo priestor na vyhnutie sa kontaktu. Prípad ISAF 

č. 87 vychádza z incidentu, keď loď na pravoboku, s povinnosťou udržiavať odstup, má čas 

a priestor odpadnúť a prejsť za kormou lode na ľavoboku, ktorá má právo plavby, ale ešte sa 

o to nepokúsi. Keď je lodi na ľavoboku zrejmé, že loď na pravoboku sa nechystá odpadnúť, 

loď na ľavoboku nemôže vylúčiť kontakt. Loď na pravoboku narazí do jej stredu. Pri 

prerokovávaní protestu sa zistilo, že loď na ľavoboku, neporušila RRS 14, lebo v tomto 

prípade, nebola primeraná možnosť vyhnúť sa kontaktu. Loď na pravoboku, bola podľa RRS 

10, diskvalifikovaná.  

Keď dôjde ku kontaktu, aké sú dôsledky podľa RRS 14? Pozrime sa najskôr na loď 

s právom plavby. RRS 14 stanovuje: Loď s právom plavby, alebo tá, ktorá ma nárok na 

priestor, nesmie byť potrestaná podľa tohto pravidla, pokiaľ kontakt nespôsobil poškodenie. 

Takže loď s právom plavby, ak došlo ku kontaktu, ale nedošlo k poškodeniu nebude 

potrestaná. RRS 14 stanovuje aj: Loď by sa mala vyhnúť kontaktu s inou, ak je to primerane 

možné. Vyššie sme rozoberali, že môžu vzniknúť situácie, v ktorých sa loď s právom plavby 

nemôže vyhnúť kontaktu. Dokonca, aj keď sa zdá, že je kontakt nevyhnutný, mala by sa loď 

s právom plavby pokúsiť zmeniť kurz alebo aspoň minimalizovať náraz. Normálne, keď nie je 

„primerane možné“ aby sa loď s právom plavby vyhla kontaktu, nesmie byť potrestaná. 

Avšak, keď je vznesený protest, bude protestová komisia posudzovať fakty a robiť 

rozhodnutia. 

 Keď sa uskutoční nevyhnutný kontakt a loď s právom plavby sa nepokúsila mu 

vyhnúť, porušila RRS 14. Ak vznikla škoda bolo porušené pravidlo dielu 2 a RRS 44.1, 

požaduje trest. Ak je škoda vážna, RRS 44.1(b) vyžaduje odvolanie lode (zo súťaže). Keď je 

predložený protest ohľadne škody na protestové prerokovanie potom musí protestová komisia 

rozhodnúť, či sa loď s právom plavby pokúsila vyhnúť kontaktu, a v prípade vážnej škody aj 

správny trest.  

 Pokiaľ jachtári plachtia (ďaleko) od pobrežia, je často veľmi ťažko stanoviť, či je 

škoda malá alebo vážna, alebo či je vôbec nejaká škoda. Zdá sa, že v priebehu vyšetrovania 

škody je prezieravým riešením uloženie trestnej obrátky, pokiaľ sa nezistí, že škoda je vážna. 

V tom prípade je trestom odvolanie lode.  

Teraz sa pozrime na loď s povinnosťou udržiavať odstup. Prvá veta RRS 14 hovorí 

o všetkých lodiach, takže striktne povedané, ak dôjde ku kontaktu, môže byť podľa RRS 14 

potrestaná loď s povinnosťou udržiavať odstup. Je pravdepodobné, že bude porušené pravidlo 

dielu 2 a môže byť potrestaná podľa tohto pravidla. 
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 Jestvujú aj iné jachtárske odvolania a prípady ISAF, ktoré podporujú a pridávajú sa 

k našej diskusii o RRS 14. Nemáme však dosť priestoru na ich rozobratie. Keby ste si ich 

chceli prečítať, nájdete ich na U.S. Jachtárskej webovej stránke: www.ussailing.org. 

 

RRS 15 – Získanie práva plavby 

Keď loď získala právo plavby, musí najskôr dať inej lodi priestor, aby udržiavala 

odstup, pokiaľ nezískala právo plavby činnosťou druhej lode. 

 Toto pravidlo prikazuje lodi, ktorá získava právo plavby pred druhou loďou, že to 

musí urobiť takým spôsobom, že najskôr poskytne druhej lodi priestor, aby mohla udržiavať 

odstup. Obr. 15-1a ukazuje loď S, ktorá obracia na ľavobok tak blízko pri lodi na pravoboku,  

 

Obrázok 15-1a 

ktorá musí udržiavať odstup, že loď P nemôže udržiavať odstup. Loď S takto porušila RRS 15 

a v prípade kontaktu, porušila aj ona RRS 14. Podľa RRS 13, keď loď S obracala, mala 

povinnosť udržiavať odstup. Keď sa loď otočila do smeru ostro na vietor na novom kurze, 

stala sa podľa RRS 10, loďou s právom plavby. Otázkou tu nie je, či má loď S právo plavby, 

ale kedy právo plavby získa a či na začiatku poskytla lodi P priestor, aby tá mohla udržiavať 

odstup. 

Na obr. 15-1b, v polohe 1, loď A na pravoboku s povinnosťou udržiavať odstup sa 

približuje k lodi na ľavoboku s právom plavby B. V polohe 2, loď A obracia na ľavobok pred  

 

Obrázok 15-1b 
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loďou B a podľa RRS 12, sa stane loďou jasne vpredu s právom plavby. Podľa RRS 13, 

zostáva loďou s povinnosťou udržiavať odstup pokiaľ obracia, dokiaľ nie je ostro na vietor 

v novom kurze. Keď sa stane loď A, loďou jasne vpredu s právom plavby, B sa stane loďou 

jasne vzadu s povinnosťou udržiavať odstup. A musí podľa RRS 15 spočiatku dávať lodi B 

priestor, aby odpovedala na jej novo získanú povinnosť udržiavať odstup. Tým, že loď A 

obracia  dostatočne pred B, dáva lodi B dostatočný priestor na udržiavanie odstupu dokonca aj 

pri zvážení, že loď pri obracaní spomalila a loď B pokračuje svojou rýchlosťou. V prípade, že 

by loď A vykonala obrat príliš blízko pri B, ktorá by nebola schopná udržiavať odstup, potom 

by loď A porušila RRS 15. 

RRS 15  hovorí o lodi s právom plavby, ale obsahuje faktor času pre loď 

s povinnosťou udržiavať odstup. RRS stanovuje: spočiatku dá (loď, ktorá obracia) priestor 

druhej lodi,  aby mohla udržiavať odstup; ale, ako ubiehajú sekundy ochrana pred 

udržiavaním odstupu lode sa zmenšuje. Využiteľný čas môže byť určený po zvážení 

podmienok každej situácie napríklad rýchlosti lode, sily vetra a uhlu približovania sa lodí. 

RRS 15 stanovuje, aby loď s právom plavby udržiavala odstup, ale len poskytuje lodi 

s povinnosťou udržiavať odstup rozumný čas na splnenie jej novozískanej povinnosti. Ale loď 

s povinnosťou udržiavať odstup ho musí začať udržiavať ako náhle sa stane loďou s touto 

povinnosťou; ináč môže uplynúť čas a stratiť ochranu, ktorú jej dáva RRS 15.  

Ak loď získa právo plavby v dôsledku činnosti druhej lode, RRS 15 stanovuje, že 

nemusí iniciatívne umožniť, lodi s povinnosťou udržiavať odstup dať jej priestor, aby ho 

udržiavala. Inými slovami, ak sa stanete loďou s povinnosťou udržiavať odstup v dôsledku 

vašej činnosti, urobíte lepšie, keď necháte lodi s právom plavby dostatočný priestor a budete 

pripravený bezprostredne udržiavať odstup, keďže loď s právom plavby nepodlieha RRS 15. 

Jestvuje veľa odvolávok v US plachtení a prípadov ISAF, ktoré zahrňujú RRS 15 vo 

svojich rozhodnutiach, ale spomenieme len dve z nich. Prípad ISAF č. 24 stanovuje: „Keď sa 

právo plavby náhle presunie z jednej lode na druhú, loď ktorá získa právo plavby musí dať 

druhej lodi priestor a dostatok času, aby mohla zareagovať a tým aj fér  príležitosť na 

udržiavanie odstupu. Povinnosť lode s právom plavby podľa RRS 15 nie je trvalá, chráni loď 

s povinnosťou udržiavať odstup len dočasne a len vtedy, keď reaguje okamžite“. Prípad č. 27 

ISAF to sumarizuje nasledovným ustanovením: „Keď loď získa právo plavby, ako dôsledok 

svojej vlastnej činnosti, ostatné lode majú nárok na priestor, aby mohli udržiavať odstup.“ 

 

RRS 16 – Zmena kurzu 

 Keďže RRS 16 pojednáva o zmene kurzu, poďme si ho definovať: Loď mení kurz keď 

mení magnetický kurz; loď nemení kurz keď plachtí priamo vpred. V US Sailing 

odvolávkach, v odpovedi na otázku č. 33 je uvedené: „Loď mení kurz, keď plachtí oblúkom, 

po kružnici, alebo iným kurzom, kde mení smer, pričom je jedno, či pohybuje svojim 

kormidlom. Toto zahŕňa pohyb na vietor alebo od vetra, alebo naopak. Zmeniť kurz znamená 

zmenu smeru, do ktorého loď smeruje alebo sa pohybuje.  

 

16.1 Keď loď s právom plavby mení kurz, musí dať spočiatku druhej lodi priestor na 

udržiavanie odstupu. 
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RRS 16-1 jasne hovorí o lodi s právom plavby. Nehovorí o nepredvídaných alebo rýchlych 

zmenách kurzu, ktoré neposkytnú priestor pre loď s povinnosťou udržiavať odstup ho 

udržiavať. Avšak ak je loď na kolíznom kurze, loď s právom plavby musí plávať 

predvídateľným kurzom, aby sa loď s povinnosťou udržiavať odstup mohla rozhodnúť, ako 

udržiavať odstup. RRS 16.1 nepresadzuje žiadne záväzky pre loď s právom plavby, alebo 

obmedzenia pre loď s povinnosťou udržiavať odstup. Prípad č. 52 ISAF stanovuje: „RRS 16.1 

neobmedzuje kurz lode s povinnosťou udržiavať odstup.“ Ako sa bude aplikovať RRS 16.1 

závisí na okolnostiach každej situácie. Určité situácie môžu obmedzovať, ako veľa alebo, ako 

rýchlo môže meniť kurz loď s právom plavby vo vzťahu k lodi udržujúcej odstup, zatiaľ čo 

iné môžu obmedziť loď s právom plavby vo vykonaní akejkoľvek zmeny kurzu, ktoré by 

zabránili lodi s povinnosťou udržiavať odstup od jeho udržania. Predtým, ako loď s právom 

plavby urobí zmenu kurzu v blízkosti lodi s povinnosťou udržiavať odstup, musí si zvážiť 

potrebný čas a priestor, ktorý potrebuje loď udržiavajúca odstup na jeho udržanie. 

Samozrejme, loď s povinnosťou udržiavať odstup, musí zareagovať promptne. Zapamätajme 

si, len preto, že zmenila kurz blízko lode s povinnosťou udržiavať odstup, loď s právom 

plavby neporušila RRS 16.1, ak loď s povinnosťou udržiavať odstup, ho mohla udržať 

promptnou reakciou správnym námorníckym spôsobom.  

Obr. 16-1a v polohe 1 ukazuje loď S na ľavoboku s právom plavby, ktorá mení kurz 

do návetria ďaleko pred loďou P na pravoboku s povinnosťou udržiavať odstup, takže loď P 

má dostatok priestoru a času, ako vyžaduje RRS 16.1. V polohe 2, udržujúc odstup, obrátila 

loď P na ľavobok v závetrí lode S. Po tom, čo loď obrátila pokračuje podľa RRS 13 stále, ako 

loď s povinnosťou udržiavať odstup. Po  úplnom obrátení, sa stane loďou ostro na vietor, 

podľa RRS 11 je teraz záveternou loďou s právom plavby a podľa RRS 15 musí spočiatku 

poskytnúť lodi S priestor, aby táto mohla udržiavať odstup. Úlohy právo plavby a udržiavanie 

odstupu podľa RRS 16.1 sa teraz vymenia. Keď loď S zmenila kurz, pri približovaní sa k lodi 

P, musela to robiť spočiatku tak, že dávala lodi P miesto na udržiavanie odstupu. Teraz, keď 

mení kurz P, musí dať spočiatku ona lodi S priestor na udržiavanie odstupu. 

Často sa používa taktika lode na ľavoboku s právom plavby podporiť, t. j. skôr nechať 

loď na pravoboku s povinnosťou udržiavať odstup ju prekrižovať pred provou, ako by sa mala 

 

Obrázok 16-1a 

otočiť  do polohy záveternej lode, loď na ľavoboku vyostrí natoľko, aby dovolila lodi na 

pravoboku prekrižovať pred jej provou a zvolať na loď na pravoboku, aby to urobila. 
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Samozrejme zvolanie nie je potrebné ani zaväzujúce, ale dáva lodi na pravoboku vedieť, že 

máte v úmysle prejsť za jej kormou.  Obr. 16-1b ukazuje podobnú situáciu, ako na predošlom 

obrázku 16-1a, ale v tom čase, keď v polohe 1 drží loď P na pravoboku s povinnosťou 

udržiavať odstup ho dodržiava smerovaním do kurzu, ktorý jej dovolí bezpečne križovať pred 

loďou S, ktorá je na ľavoboku a má právo plavby. V polohe 2, mení loď S kurz tak blízko 

lode P, že jej nedáva priestor udržiavať odstup. Dokonca, aj keby odpovedala okamžite, stále 

nemá ísť kde; dokonca ani keby zmenila bok, nemôže pokračovať v udržiavaní odstupu. Loď 

S, porušila RRS 16.1 a v prípade kontaktu poruší aj RRS 14. V tejto situácii podľa RRS 16.1, 

to nie je prípad o tom, ako veľa alebo, ako rýchlo zmenila loď S kurz, ale skôr, či sú lode tak 

blízko, že žiadna zmena kurzu lode S do návetria by nedala lodi P priestor na udržiavanie 

odstupu. Loď S by mala udržiavať svoj kurz, ale v poslednej chvíli musí odpadnúť, aby sa 

vyhla kontaktu a mohla by protestovať proti lodi P, podľa RRS 10. 

 

Obrázok 16-1b 

Jestvujú jachtári, ktorí si, zdá sa, myslia, že keď lode menia bok, nie je dovolená 

žiadna zmena kurzu lode s právom plavby, ktorá vyžaduje zmenu kurzu lode s povinnosťou 

udržiavať odstup. Niektorí sa rozhodli nazývať túto akciu lode s právom plavby „hon“, ale 

bez ohľadu na to, ako to nazvali, RRS 16.1 to dovoľuje, pokiaľ  loď s právom plavby 

poskytne druhej lodi priestor a čas na udržiavanie odstupu, ako vidíme na obr. 16-1a. Lode 

s právom plavby, robia často zmeny kurzu z taktických dôvodov a taktika často ovplyvňuje 

výsledok v pretekoch jácht. 

Na obr. 16-1a a 16-1b, sme sa pozreli na RRS 16.1 len z pohľadu jeho uplatnenia na 

lode na opačných bokoch. Na druhú situáciu sa pozrieme neskôr.  

 

16.2 Navyše, keď po štartovom signáli loď na pravoboku udržiava odstup tak, že 

prechádza za loďou na ľavoboku, nesmie loď na ľavoboku meniť kurz tak, aby prinútila loď 

na pravoboku okamžite meniť kurz, aby mohla pokračovať v udržiavaní odstupu. 

Toto pravidlo upravuje osobitné podmienky určené pre udržiavanie odstupu lode 

s povinnosťou ho udržiavať, pokiaľ smeruje v kurze prechodu za loďou s právom plavby. 

RRS 16.2, hovorí o lodi s právom plavby, ale nie je to prípad, ako rýchlo bude meniť kurz, ale 

skôr o tom, že porušuje RRS 16.2, keď vykonáva akékoľvek zmeny kurzu, ktoré spôsobia, že 
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loď s povinnosťou udržiavať odstup musí robiť okamžité zmeny kurzu, aby mohla udržiavať 

odstup. Na obr. 16-2, v polohe 1, lode na ľavoboku SA a SB obišli značku a smerujú 

k nasledovnej značke. Loď na pravoboku sa blíži k značke a udržuje odstup smerovaním 

kurzu poza loď SB; v polohe 2, loď SB, ktorá je za loďou SA zmenila kurz do návetria lode 

SA. Loď na pravoboku musela okamžite zmeniť kurz, aby mohla udržiavať odstup od lode na 

ľavoboku s právom plavby SB. SB porušila RRS 16-2 a P môže proti lodi P protestovať. 

 

Obrázok 16-2 

RRS 17 – Na rovnakom boku; Správny kurz 

 Ak loď jasne vzadu vytvorí krytie vo vzdialenosti dvoch dĺžok jej trupu v závetrí lode 

na tom istom boku, nesmie plachtiť nad svoj správny kurz, pokiaľ zostane na rovnakom boku 

a v krytí v danej vzdialenosti (dve dĺžky), pokiaľ by rýchlo neprešla za druhou loďou. Toto 

pravidlo neplatí, keď krytie začalo vtedy, keď je náveterná loď povinná podľa pravidla 13 

udržiavať odstup (náveterná loď).  

 Pred začatím diskusie k RRS 17, si musíme byť istí, či dobre chápeme dve definície, 

ktoré boli uvedené v pravidle; t. j. „krytie“ a „správny kurz“. Tieto sme rozoberali podrobne 

v kapitole 2 tejto príručky. Bolo by preto vhodné, vrátiť sa späť a znova si ich prečítať 

predtým, ako budeme pokračovať.  

Pozrime sa teda na RRS 17. Keď loď, ktorá vytvorila krytie v závetrí a vo vzdialenosti 

dvoch dĺžok trupu s druhou loďou, a získala podľa RRS 11 právo plavby, môže podliehať 

RRS 17, podľa toho, ako bolo krytie vytvorené. Ak bolo vytvorené z polohy jasne vzadu, 

potom RRS 17 obmedzuje záveternú loď s právom plavby, že nesmie plávať nad svoj správny 

kurz, pokiaľ zostane v krytí v dvoch dĺžkach trupu. Ale podľa RRS11, musí náveterná loď 

udržiavať odstup.  

Keď sa krytie vytvorí iným spôsobom, t. j. vo vzdialenosti väčšej, ako dve dĺžky trupu 

z polohy jasne vzadu, RRS 17 neobmedzuje záveternú loď plávať nad svoj správny kurz. 
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Inými slovami, záveterná loď má právo luvovať náveternú loď. Pretože náveterná loď je 

povinná podľa RRS 11 udržiavať odstup, musí záveterná loď ešte splniť RRS 15, keď bolo 

krytie vytvorené prvý raz a RRS 16, ak chce zmeniť kurz.  

 Záveterná loď s právom plavby obmedzená podľa RRS 17, môže stále plachtiť nad 

svoj správny kurz, pokiaľ takto plachtiac, prepláva za náveternou loďou povinnou udržiavať 

odstup. Keď mení kurz prejdením poza loď, RRS 16.1 vyžaduje od záveternej lodi dať 

priestor na udržiavanie odstupu. Záveterná loď, obmedzená RRS 17, ktorá smeruje za kormu 

náveternej lode a potom odpadne, lebo neudržala odstup od náveternej lode porušila RRS 17. 

 RRS 17 stanovuje aj to, že pravidlo neplatí, ak sa krytie začalo keď náveterná loď 

začala meniť bok a bola teda povinná podľa RRS13 udržiavať odstup, dokonca, aj keď 

záveterná loď vytvorila kryte vo vnútri dvoch dĺžok trupu z pozície jasne vzadu. 

  

 

Obrázok 17-1 

 Príklad, ako fungujú RRS 15, 16.1 a 17, je na obr. 17-1. V tomto prípade ide o viac 

vecí. V polohe 1, podľa RRS 12, je loď SW jasne vpredu s právom plavby, SL je jasne vzadu 

s povinnosťou udržiavať odstup. Loď P je jasne vzadu s povinnosťou udržiavať odstup voči 

lodiam na ľavoboku s právom jazdy SW a SL. Je to náveterné rameno a všetky tri lode sú 

ostro na vietor. 

 V polohe 2, loď SL vytvorila krytie v závetrí vo vzdialenosti dve dĺžky trupu od lode 

SW, a podľa RRS 11 je teraz záveterná loď s právom plavby, loď SW je náveterná 

s povinnosťou udržiavať odstup. Hoci SL vytvorila krytie z polohy jasne vzadu, je podľa RRS 

17 obmedzená tým, že nesmie plávať nad svoj správny kurz, ktorým je kurz ostro na vietor na 

náveternom ramene. Loď  na pravoboku s povinnosťou udržiavať odstup P si zvolila udržať 
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odstup otočením sa na ľavobok a do závetria lode SL. Podľa RRS 13 loď P pokračuje 

v udržiavaniu odstupu, kým nie je v kurze ostro na vietor, a keď sa stane podľa RRS 11 

záveternou loďou s právom plavby voči SL. Pokiaľ nie je vytvorené krytie z pozície jasne 

vzadu, loď P má právo luvovať loď SL. RRS 17 ju neobmedzuje v práve plachtiť nad svoj 

správny kurz. 

 V polohe 3 mení loď P kurz do návetria a luvuje SL potom, čo jej poskytne spočiatku 

priestor, aby udržiavala odstup, ako vyžaduje RRS 15. Podľa RRS 17, je loď SL obmedzená 

plachtiť nad svoj správny kurz voči lodi SW, ale v tomto prípade, správny kurzom lode SL, je 

odpovedať na luvovanie lode P. Spomeňte si, že definícia o správnom kurze nám hovorí, že je 

to kurz, ktorým by mala loď plávať bez vplyvu lode uvedenej v pravidle o správnom kurze. 

V tomto prípade, je tou loďou náveterná SW. Pokiaľ loď SL pláva svojím správnym kurzom, 

náveterná loď s povinnosťou udržiavať odstup SW, bude musieť podľa RRS 11 odpovedať na 

luvovanie záveternej lode s právom plavby SL. RRS 16.1, nereguluje, ako rýchlo môže 

(dokáže) záveterná loď s právom plavby luvovať, obmedzuje ju len vtom, aby konala tak, aby 

to náveternej lodi s povinnosťou udržiavať odstup umožnila. V tomto prípade, keď sú lode 

blízko pri sebe, a keď loď P začne náhle a tvrdo luvovať loď SL a nedovolí jej udržiavať 

odstup primeraným spôsobom, poruší loď P RRS 16.1 a SL by mala protestovať. Pri SW 

v návetrí a v krytí s SL môže loď P luvovať len veľmi pomaly, aby dala lodi SW  čas na 

odozvu na luvovanie SL. Lode SL a SW nemusia predpokladať, že loď P bude luvovať, takže 

loď P to musí zvážiť a dať im priestor a čas odpovedať. Pripomeňme si, prípad č. 92 ISAF, 

ktorý hovorí: „Keď loď s právom plavby mení kurz, od lode s povinnosťou udržiavať odstup 

sa vyžaduje odpovedať na to, čo loď s právom plavby práve koná a nie na to, čo môže loď 

s právom plavby urobiť následne“. 

 V polohe 4, loď P mení kurz, čím ukončí svoje luvovanie a medzitým odpadne veľmi 

ostro, v dôsledku čoho svojim zadným priečnikom narazí do lode SL, keďže jej nedá priestor, 

aby udržiavala odstup. Loď SL udržiavala odstup od lode P, ako odozvu na jej luvovanie 

a nemohla, respektíve sa od nej nevyžadovalo predpokladať, že loď P by mohla ukončiť 

luvovanie a ostro odpadnúť. Loď P by sa mohla vyhnúť kontaktu tým, že bude odpadať 

postupne. Loď P porušila RRS 14 a 16.1 a loď SL môže protestovať. Pretože, krytie medzi 

loďami SL a SW pokračuje a loď P prestala luvovať loď SL, pravidlo RRS17 požaduje od 

lode SL neplachtiť ďalej nad jej správny kurz, ktorým je teraz kurz ostro na vietor.  

Pri lodiach obmedzených RRS 17, môže znamenať správny kurz rôzny význam na 

rôznych plavebných ramenách kurzu. Na náveternom ramene je normálny kurz ostro na vietor 

a považuje sa za správny kurz. Za správny kurz na ramene po vetre sa často považuje priamka 

medzi značkami na tomto ramene. Avšak, ako bolo rozobraté v časti 2 tejto príručky nemusí 

to byť tento prípad. Ešte raz si pripomeňme definíciu správneho kurzu: „Kurz, ktorým by 

mohla loď plávať, aby dokončila (doplávala do cieľa) čo najskôr, bez prítomnosti ostatných 

lodí spomenutých v pravidle, kde sa tento termín použije.“ Správny kurz lode, ktorý je 

obmedzený RRS 17, môže byť stanovený, len bez prítomnosti ostatných lodí spomenutých v 

pravidle, kde sa tento termín použije, ktorou v RRS 17 je náveterná loď. To znamená, že loď, 

ktorá je obmedzená podľa RRS 17 stále plachtí svojim požadovaným kurzom, keď odpovedá 

podmienkam, ktoré jej umožňujú skončiť tak rýchlo, ako je to možné; samozrejme je pritom 

ovplyvňovaná ostatnými relevantnými pravidlami. 
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Definícia o správnom kurze ďalej hovorí: Loď nemá právny kurz pred jej štartovým 

signálom. RRS 17 obmedzuje loď, aby neplávala nad svoj správny kurz v určitých 

podmienkach. Keďže podľa definície nejestvuje pred štartovým signálom lode správny smer; 

nemôže  RRS 17 pred štartovým signálom obmedziť jej správny kurz. Platia však ostatné 

pravidlá, ktoré je možné uplatniť pred štartovým signálom. V okamihu štartového signálu má 

už loď správny kurz a pokiaľ je obmedzená RRS 17 potom musí plachtiť jej požadovaným 

kurzom. RRS 17 začína v okamihu štartového signálu a nie až po prejdení lode štartovou 

čiarou, takže podlieha RRS 17, aj keď je pred štartovou čiarou a teda musí promptne 

odpovedať. 

 Keď loď manévruje na štarte, je veľmi bežné, že je v krytí s inými loďami ešte pred 

štartovým signálom. Je veľmi dôležité, zapamätať si, ako bolo toto krytie vytvorené, lebo po 

štartovom signáli takéto krytie pokračuje, takže platia všetky obmedzenia, ktoré RRS 17 môže 

uložiť. 

 Týmto končíme diskusiu časti B. V kapitole 4 príručky, sa pozrieme na časť C. 
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Príručka pravidiel kapitola 4: Oddiel 2 - Keď sa lode stretávajú; 

Časť C – Pri značkách a prekážkach 

Pravidlá v časti C, sú pretekové pravidlá plachtenia (RRS), ktoré riadia činnosť, keď 

sa lode približujú, obchádzajú a míňajú značky na kurze, ako aj pravidlá, keď loď narazí na 

prekážku, ktorú musí oboplávať. Pravidlá časti C sú RRS 18 – Priestor pri značke, RRS 19 – 

Priestor na oboplávanie prekážky a RRS 20 – Priestor na obrat pri prekážke. 

 

Časť C – Pri značkách a prekážkach 

 Predtým, než sa dostaneme k pravidlám časti C, pozrime sa na úvod tejto časti, ktorá 

stanovuje situácie, v ktorých pravidlá sekcie neplatia nasledovne: Pravidlá časti C neplatia 

pri štartovej značke obklopenej splavnou vodou alebo pri jej kotevnom lane od okamihu, kedy 

sa lode približujú k nej až pokiaľ ju neminú. Keď platí pravidlo 20, pravidlá 18 a 19 neplatia. 

  Prvá výnimka uvedená v úvode popisuje situáciu, keď sa lode približujú k štartovej 

značke, alebo jej kotevnému lanu na odštartovanie, keď pravidlá časti C neplatia. Ale sú 

stanovené podmienky, ktoré musia byť splnené, keď to nastane. Lode sa musia naozaj ostatný 

raz približovať na štart a štartová značka musí byť obklopená splavnou vodou. Pravidlá tejto 

časti C neplatia dovtedy, kým loď svojou provou nepretne štartovú čiaru, pričom však platia 

ostatné uplatniteľné pravidlá z kapitoly 2.  

 

Obrázok 18-1 

 Veľmi bežná je situácia, v ktorej náveterná loď v krytí plachtí medzi záveternou loďou 

a štartovou značkou. Táto situácia sa označuje ako vytláčanie, hoci takýto termín nie je 

v RRS. Na obr. 18-1 sa loď L približuje k štartovej značke na náveternom konci štartovej 

značky pri jej záverečnom priblížení sa k odštartovaniu. Loď W je riadená v kurze, pri ktorom 

by došlo k jej vytlačeniu mimo štartovú značku pri štartovom signáli. Toto je teda prípad, 

ktorý je opísaný v úvode časti C, keď pravidlo C neplatí a loď W si nemôže vyžiadať priestor 

na to, aby preplávala medzi loďou L a štartovou značkou a loď L nie je povinná v tomto 

prípade poskytnúť jej priestor podľa RRS 18. Keďže sú lode v krytí, platí RRS 11, t. j. 

náveterná loď s povinnosťou udržiavať odstup W musí udržiavať odstup od lode v závetrí 

s právom plavby L dokonca aj vtedy, keď musí loď L oboplávať značku po nesprávnej strane. 

Ak sa loď W dotkne značky a/alebo loď L zmení kurz, aby sa vyhla kontaktu, porušila W 

RRS 11 a/alebo RRS 31 a môže byť proti nej podaný protest.  
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Druhá situácia uvedená v úvode časti C stanovuje, že keď platí RRS 20, neplatia RRS 

18 a 19. RRS 20 rieši situáciu, keď loď volá o priestor na zmenu boku.    

 

RRS 18   Priestor pri značke 

 RRS 18 stanovuje kedy, a ako musí byť poskytnutý priestor pri značke. Aby sme 

správne pochopili RRS 18, musíme najskôr pochopiť, čo to priestor pri značke je.

 Najlepšie bude, keď sa pozrieme na definície v RRS, a to na novú definíciu v ich 

novom vydaní 2009 – 2012, kde sa stanovuje: Priestor pri značke – priestor pre loď, ktorá 

plachtí k značke a teda priestor, aby mohla plachtiť správnym kurzom ku značke. Ale priestor 

pri značke, nezahŕňa priestor na zmenu boku pokiaľ je v krytí v návetrí a zvnútra (medzi 

značkou a loďou v krytí –vnútorné krytie), kde loď vyžaduje priestor pri značke. Všimnime si 

skutočnosť, že priestor pri značke je normálne len priestor pre loď, ktorá plachtí ku značke 

a potom priestor, aby mohla plachtiť ku značke správnym kurzom a nič viac! Keď má loď 

právo na priestor pri značke podľa RRS 18, stále platia ostatné pravidlá o práve plavby 

a dokonca môže mať právo na priestor pri značke, hoci nemusí byť loďou s právom plavby. 

Príklad takejto situácie je na obr. 18-2. Vidíme loď na pravoboku P, ktorá vošla do zóny pri 

značke (štyri dĺžky trupu lode) v pozícii jasne vpredu pred loďou S na ľavoboku. Podľa RRS  

18.2(b) má loď P právo na priestor pri značke hoci nie je loďou s právom plavby. Podľa RRS 

10, je loď S stále loďou na ľavoboku s právom plavby. Avšak loď S musí dať lodi P priestor 

pri značke, ale loď P musí udržiavať od lode S odstup. Avšak, keď loď (v tomto prípade P), 

má priestor pri značke, na ktoré má právo, môže jej byť odobraté, keď poruší pravidlá, ktoré 

sú stanovené v určitých podmienkach. Problematika odňatia práva bude rozobratá, pri 

skúmaní RRS 18.5. 

 

Obrázok 18-2 

 Druhá časť o priestore pri značke stanovuje, že loď s právom na priestor pri značke 

nesmie žiadať priestor na obrat, pokiaľ nie je v krytí v návetrí a zvnútra (medzi značkou 

a loďou v krytí) lode, od ktorej požaduje priestor. Príkladom toho je obr. 18-3a, kde loď IW je 

v krytí zvnútra a v návetrí lode OL a vyžaduje si priestor pri značke; v tejto situácii môže loď 
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IW žiadať priestor od lode OL, aby sa mohla obrátiť k značke správnym smerom, hoci sa od 

lode OL vyžaduje poskytnúť lodi IW priestor pri značke a dostatok priestoru na obrat. Môže 

sa zdať nezmyselné z hľadiska poskytnutia priestoru pri značke poskytnúť lodi IW priestor na 

obrátenie sa k značke; nakoniec, keď sa obráti ku značke sa obráti od lode OL. Keďže v tejto 

situácii platí aj RRS 11 je v tejto situácii IW náveterná loď s povinnosťou udržiavať odstup 

a bez tohto osobitného ustanovenia o (priestore) obrate, by bola loď OL povinná dať lodi IW 

 

Obrázok 18-3a 

len priestor dostatočný na plachtenie ku značke a potom plachtenie správnym kurzom k 

značke, ale nie dať jej priestor na obrat. Keď loď IW obracia jej korma by sa mohla pri obrate 

dotknúť lode OL a bez platnosti ustanovenia o priestore na obrat, by mohla IW porušiť RRS 

11, keby sa dotkla lode OL, alebo by táto musela zmeniť kurz, aby sa vyhla kontaktu. Na obr. 

18-3b, sú lode v rovnakej pozícii, ako na predošlom obrázku, len vietor prichádza sprava.  

 

Obrázok 18-3b 

Loď IL je záveterná s právom plavby, ale pri značke nemôže žiadať o miesto, aby sa otočila 

ku značke. Avšak podľa RRS 11, náveterná loď OW s povinnosťou udržiavať odstup ho musí 

udržiavať od záveternej lode s právom plavby IL. Loď IL, musí mať priestor na obrat, pretože 

v krytí udržiavanie odstupu je definované ako, keď sú lode na rovnakých bokoch v krytí, 
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záveterná loď môže meniť kurz v obidvoch smeroch bez okamžitého kontaktu s náveternou 

loďou. Vidíme, že loď IL si zvolila vykonať taktické otočenie (otočenie väčším oblúkom a s 

tesným minutím značky). Podľa RRS 11 musí loď OW udržiavať odstup a rovnako musí 

plávať väčším oblúkom, aby tak urobila. Na obr. 18-3c je situácia rovnaká, ako na obr. 18-3a, 

s tým rozdielom, že loď B je jasne vzadu za loďou IW. RRS 18.2(b) stanovuje, že od lode B 

 

 

Obrázok 18-3c 

sa vyžaduje dať lodi IW priestor pri značke. Ale v prípade priestoru pri značke, nemôže loď 

IW žiadať priestor od B na otočenie sa k značke, napriek tomu IW môže žiadať priestor od 

lode OL na obrat v tejto situácii. Ak loď IW obracia je povinná, podľa RRS 13, udržiavať 

odstup od lode B.  

 Teraz, keď  sme porozumeli čo je priestor pri značke, začnime našu skutočnú diskusiu 

o RRS 18 s RRS 18.1 

 

18.1   Kedy platí pravidlo 18 

 Pravidlo 18 platí medzi loďami, ktoré musia minúť značku na rovnakej strane a 

minimálne jedna z nich je v zóne. Ale pravidlo neplatí: a) medzi loďami na opačných bokoch 

v smere ostro na vietor, (b) medzi loďami na opačných bokoch, keď správnym kurzom jednej 

z nich, ale nie druhej je obrat, (c) medzi loďami blížiacimi sa k značke a jedna ju opúšťa 

alebo (d) ak je značkou súvislá prekážka; v tom prípade platí pravidlo 19. 

 Keďže je v RRS 18.1 použitý termín zóna a v celom RRS 18, definujme si ho. RRS 

definujú zónu ako: Priestor okolo značky vo vzdialenosti troch dĺžok trupu lode, ktorá je pri 

nej najbližšie. Loď je v zóne, keď je akákoľvek časť jej trupu v zóne. Ale pre modely lodí RRS 

E1.3(b) mení definíciu nasledovne: V definícii zóny je vzdialenosť zmenená na štyri dĺžky 

trupu. Preto budeme naďalej pri akejkoľvek zmienke o zóne používať vzdialenosť štyroch 

dĺžok trupu lode. 

Prvá časť RRS 18.1 nám hovorí, že RRS 18 platí medzi loďami (dvoma), ktoré musia 

splniť dve požiadavky. Prvou je, že obidve lode musia minúť (t. j. preplávať okolo alebo 

oboplávať) značku na rovnakej strane; normálne je plavebný kurz daný pretekovým výborom 

a plachtenými inštrukciami. „Minutie značky na rovnakej strane“ znamená minúť značku 
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rovnakou stranou lode, t. j. pravou, alebo ľavou stranou lode. Druhou požiadavkou je, že 

aspoň jedna z lodí je v zóne. Je to bod, keď prvá z dvojice lodí dosiahla zónu a vtedy začne 

medzi nimi platiť RRS 18. Hoci RRS 18.1 presne nestanovuje, kedy má prestať RRS 18 

platiť, keď sú splnené podmienky stanovené RRS 18.1, RRS 18 platí od okamihu, keď prvá z 

dvojice lodí dosiahne zónu a pokračuje v platnosti tak dlho, pokiaľ sú v zóne. Ale podľa RRS 

18.2(c), keď jedna z nich prejde cez vietor alebo loď s právom na priestor pri značke opustí 

zónu, prestane platiť RRS18.2(b), (RRS 18.2(b) obsahuje výhradu zdržať sa). Keď podľa 

RRS 18.2(c) prestane platiť RRS 18.2(b), všetky ostatné použiteľné časti RRS 18 sále platia. 

Najskôr prvé – RRS 18.1(a) hovorí, RRS 18 neplatí, keď sú lode na opačných bokoch a pre 

loď smerujúcu ostro do návetria.  

Druhá časť RRS 18.1 stanovuje štyri výnimky, kedy RRS 18 neplatí. Prvá z nich RRS 

18.1(a) stanovuje, že RRS 18 neplatí keď sú lode na opačných bokoch a obidve ostro na 

vietor. V tomto prípade bude normálne platiť RRS 10. 

RRS 18.1(b) stanovuje, že RRS 18 neplatí, keď sú lode na opačných bokoch a jedna 

z nich, nie však obidve musia obrátiť, aby mohla plachtiť svojim správnym smerom k značke. 

S časti toto môže znieť, ako opakovanie RRS 18.1(a), ale všimnite si v RRS 18.1(a), že lode 

musia byť na opačných bokoch a smerovať ostro na vietor. Musia byť v niektorom bode 

plachtenia, medzi smerovaním ostro do návetria a plavbou vpred. Požiadavka v RRS 18(b), 

aby RRS 18 neplatilo je, že jedna z lodí musí zmeniť bok, aby mohla plachtiť svojim 

správnym kurzom. Príkladom takejto situácie je obr. 18-4. Loď S je dostatočne nad značkou 

a dosahuje značku. Loď P bude musieť zmeniť bok pri značke, aby plávala správnym 

smerom.  RRS 18 v tejto situácii neplatí, ale platí RRS 10, ktoré vyžaduje, aby loď na 

pravoboku P držala odstup od lode S na ľavoboku a s právom plavby. V tomto prípade, má 

loď P tri možnosti, prekrižovať pred loďou S, preplávať za kormou lode S, alebo zmeniť bok.  

 

Obrázok 18-4 

Ak si loď P vyberie možnosť obrátiť sa pred loďou S, podľa RRS 13 pokračuje, ako loď 

s povinnosťou udržiavať odstup, pokiaľ nie je v kurze ostro na vietor na novom boku. Okrem 

toho, keď P dokončí obrat, pričom udržiava odstup, získava potom právo plavby, RRS 15 

vyžaduje, aby spočiatku nechala lodi S priestor na udržiavanie odstupu. 
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 RRS 18.1(c) stanovuje, že RRS 18 neplatí medzi loďou na opačnom boku, ktorá míňa 

alebo obchádza značku a opúšťa ju (vľavo od jej kormy) a druhou, ktorá sa približuje 

k značke v prípade, že jedna alebo obidve sú stále v zóne. V tejto situácii, keď RSS 18 

neplatí, platia príslušné pravidlá časti A. 

 RRS 18.1(d) stanovuje, že RRS 18 rovnako neplatí, keď je značkou súvislá prekážka. 

Dá sa povedať, že v tomto prípade vždy platí RRS 19, ktoré je posilnené ustanovením: 

V prípade súvislej prekážky, platí vždy RRS 19 a RRS 18 neplatí. Súvislá prekážka je objekt, 

ktorý sa nedá oboplávať za niekoľko sekúnd. Malý ostrovček, alebo veľká, ukotvená loď sú 

objekty, ktoré sa môžu použiť ako značky a možno ich považovať aj za súvislé prekážky. 

Pripomíname však, že RRS definícia prekážky stanovuje aj: Loď v pohybe, vrátane lode, 

ktorá preteká nie sú nikdy súvislou prekážkou. 

 Nuž, teraz vieme, kedy RRS platí, tak poďme sa pozrieť, čo to znamená dať priestor 

pri značke. 

 

18.2   Dávanie priestoru pri značke 

 (a)   keď sú lode v krytí, vonkajšia loď musí dať vnútornej lodi miesto pri značke, 

pokiaľ neplatí pravidlo 18.2(b), 

 (b)   ak sú lode v krytí, keď prvá z nich dosiahne okruh, musí vonkajšia loď od tohto 

okamihu dávať priestor vnútornej lodi pri značke. Ak je loď jasne vpredu, keď dosiahne zónu, 

loď ktorá je jasne vzadu jej musí od tohto okamihu dávať priestor pri značke. 

 (c )  keď loď musí podľa pravidiel poskytovať priestor pri značke, podľa pravidla 

18.2(b), musí v tom pokračovať aj v prípade, že sa krytie prerušilo, prípadne začalo krytie 

nové.  Ale ak jedna loď prešla cez vietor, alebo loď s právom na priestor pri značke, opustila 

zónu, pravidlo 18.2(b) prestane platiť.  

 (d)   keď je odôvodnená pochybnosť, či loď získala, alebo prerušila krytie, 

predpokladá sa, že sa tak nestalo.  

 (e)   ak loď získala krytie z pozície jasne vzadu,  ale od doby keď krytie začalo a 

vonkajšia loď nie je schopná poskytnúť priestor, nie je povinná ho poskytnúť.  

 RRS 18.2(a) je základné pravidlo, ktoré jednoducho stanovuje, že vonkajšia loď musí 

poskytnúť vnútornej lodi v krytí priestor pri značke. Platí však aj výnimka okrem toho, že 

platí pravidlo 18.2(b). To však neznamená, že keď platí RRS 18.2(b), pravidlo RRS 18.2(a) 

neplatí. Prvá časť RRS 18.2(b) hovorí, keď prvá dvojica lodí dosiahne zónu a sú v krytí, musí 

vonkajšia loď poskytnúť priestor vnútornej pri značke. V tomto prípade RRS 18.2(b) platí a 

platí aj naďalej RRS 18.2(a). 

 Prvú časť RRS 18.2(b) zosilňuje RRS 18.1(a), ktoré stanovuje, že vonkajšia loď dáva 

priestor pri značke vnútornej lodi, ale použitím slova od tej doby a pokračuje v tom, aj keby 

sa medzitým krytie prerušilo. Druhá časť RRS 18.2(b) opäť používa slovo od tej doby. Toto 

nám hovorí, že keď loď jasne vpredu dosiahne zónu, loď jasne vzadu jej dáva priestor pri 

značke a pokračuje v tom aj vtedy, keď loď jasne vzadu vytvorí vnútorné krytie. V tomto 

prípade, RRS 18.2(a) neplatí a loď ktorá bola jasne vzadu nezíska priestor pri značke. 

Zapamätajte si, že len loď vo vonkajšom krytí, alebo loď jasne vzadu môžu požadovať 

priestor pri značke; žiadna iná loď s právom plavby, ktorá je medzi loďami nič nemení. 
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Pozrime sa na tento prípad na obr. 18-2, ktorý sme rozoberali pri definícii priestoru pri 

značke.  

 V prvej časti RRS 18.2(c ) sa zdá, ako by pokračovanie RRS 18.2(b) a jeho zosilnenie 

akoby naplno hovorilo, keď loď vyžaduje podľa RRS 18.2(b) priestor pri značke, toto sa 

vyžaduje dokonca aj vtedy, keď sa krytie prerušilo a opäť obnovilo. 

 Druhá časť RRS 18.2(c) určuje dve podmienky, kedy RRS 18.2(b) prestáva platiť. 

Všimnite si, že RRS 18.2(b) stanovuje „prestáva“ platiť a nie že neplatí či prestalo (okamžite) 

platiť. Prvá podmienka jednoducho stanovuje - keď loď prejde cez vietor. Žiadny priestor pri 

značke ani zvolanie podľa RRS 18.2(b), prosto koniec. Druhá podmienka, kedy RRS 18.2(b) 

„prestáva“ platiť je vtedy, keď loď s právom na priestor pri značke opustí zónu. Len vtedy, 

keď loď s právom na miesto pri značke opustí zónu a znova do nej vojde stále musí poskytnúť 

miesto pri značke druhej lodi. Všimnite si, že RRS 18.2(c ) len spôsobuje, že RRS 18.2(b) 

prestáva platiť, ostatné časti RRS 18 môžu stále platiť. 

 RRS 18.2(d) sa týka problému podmienenému tým, či bolo alebo sa prerušilo krytie. 

Často sa sami nachádzame v pozícii rozhodovania, či sme v krytí s inou loďou. Pokiaľ 

plachtíme s loďami ďalej od brehu a často pod rozdielnymi uhlami, je veľmi ťažko určiť 

krytie. RRS 18.2(d) nám poskytuje určitú pomoc, ktorá však nie je absolútnam riešením 

problému. Stanovuje, že ak je primeraná pochybnosť, či bolo vytvorené krytie v čase, 

v ktorom to predpokladáme, tak nebolo. Ak predpokladáme, že bolo vytvorené krytie 

v relevantnom čase s druhou loďou a dáme to najavo zvolaním, ale druhý jachtár odpovie, že 

„nebolo krytie“ platí to o čom bolo povedané vyššie (t. j., že krytie nebolo). Ak krytie bolo 

vytvorené, bremeno dôkazu je na vás, ako v predpokladanom čase, tak aj pri neskoršom 

prerokovaní s protestovou komisiou. Keď krytie jestvovalo alebo sa vytvorilo pred 

dosiahnutím zóny, je dobá myšlienka zvolať pred dosiahnutím zóny, aby ste upozornili 

ostatných kapitánov, že si budete nárokovať právo vyplývajúce z krytia. Normálne, keď je 

krytie otázne, je pravdepodobne lepšie brať to, že krytie nie je. RRS 18.2(d)  toto rieši 

stanovením, že v prípade pochybnosti, krytie nebolo. Avšak v tejto situácii bremeno dôkazu je 

na lodi, ktorá krytie prerušila. Zapamätajte si však, že vytvorenie a prerušenie krytia je stav 

krytia v čase, keď prvá dvojica lodí vojde do zóny, čo spôsobí, že začne platiť časť RRS 

18.2(b). 

 Zostávajúcou časťou RRS 18.2 je RRS 18.2(e). Táto časť pravidla pojednáva okrem 

povinnosti vonkajšej lode v dávaní priestoru pri značke vnútornej lodi v krytí, keď je 

nemožné priestor poskytnúť v čase, keď bolo krytie vytvorené. Keď nie je vonkajšia loď 

schopná poskytnúť priestor pri značke, t. j. platí RRS18.2(e), použije sa pravidlo časti A RRS. 

Normálne je to situácia, ktorá príde do úvahy, keď loď vytvorí vnútorné krytie v ostatnej 

sekunde a vonkajšia loď nemôže poskytnúť priestor pri značke kvôli tomu, že je niekoľko lodí 

v krytí na jej vonkajšej strane a bránia jej v poskytnutí priestoru pri značke lodi na vnútornej 

strane. RRS 18.2(e) osobitne stanovuje, že pre toto platí, že krytie sa musí vytvoriť z pozície 

jasne vzadu. Okrem toho sa predpokladá, že nielen, že vonkajšia loď nie je schopná 

poskytnúť priestor pri značke, v čase, keď sa vytvorilo krytie, ale že podmienka bránenia jej 

v poskytovaní priestoru musí pokračovať tým, že akceptuje to, že nezíska priestor zvnútra 

značky. Táto časť pravidla môže vyžadovať výzvu (žiadosť) pred tým, aby sme pochopili, čo 

pisatelia zamýšľali.  
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Obr. 18.5 predstavuje prípad, keď loď I vytvorila vnútorné krytie v poslednej sekunde 

a vonkajšia loď nie je schopná, poskytnúť jej priestor. V polohe 1, sa niekoľko lodí približuje 

k značke a sú v krytí. Keďže sú mimo zóny podliehajú RRS 11, podľa ktorého náveterné lode 

musia udržiavať odstup od lodí záveterných. Keď chceme stanoviť platné pravidlo a právo 

plavby musíme sa pozrieť na lode po dvojiciach. V prípade lodí M a I, platí RRS 12; loď M je 

jasne vpredu s právom plavby a loď I je jasne vzadu s povinnosťou udržiavať odstup. Medzi 

loďami v krytí M a O a O a W, platí RRS 11, ktoré stanovuje, že loď v návetrí musí udržiavať 

odstup od lode v závetrí s právom plavby. Aj keď loď O, musí udržiavať odstup od M, ak 

chce M meniť kurz k lodi O podľa RRS 16.1, musí to loď M robiť tak, aby umožnila lodi 

O udržiavať odstup. Loď O s loďou W v návetrí nebude mať veľa šancí žiadať loď W 

 

Obrázok 18-5 

k poskytnutiu odstupu v čase, v ktorom by mohla loď O poskytnúť priestor lodi M do 

návetria. V tejto situácii s niekoľkými loďami v návetrí, nemá loď v závetrí šancu zmeniť 

kurz do návetria a tak ostane pod líniou. V polohe 2, lode M, O a W vošli do zóny pričom loď 

M je v krytí s loďou O. Teraz podľa RRS 18-2(a) a 18.2(b) je loď O povinná poskytnúť lodi 

M priestor pri značke a vzniká otázka, či je loď O schopná poskytnúť lodi M priestor pri 

značke. Ale v pozícii 2, aj loď I vytvorila vnútorné krytie s loďou M tesne pred tým, ako loď 

M vstúpila do zóny a preto má loď I právo na priestor pri značke. Keďže však loď M nemôže 

zmeniť kurz do návetria kvôli ostatným lodiam vo vonkajšom krytí (v návetrí) a časovej tiesni 

nemôže dať lodi I priestor pri značke. V tejto situácii, RRS 18.2(e ) stanovuje, že (M) nemá 

povinnosť poskytnúť priestor pri značke. Preto tu platí pravidlo časti A (RRS 11) medzi 

loďami M a I, podľa ktorého je loď I záveternou loďou s právom plavby a vyžaduje od lode 

M udržiavať odstup, čo je v polohe 2 splnené. Keďže, ale loď I vytvorila krytie z pozície 

jasne vzadu, platí RRS 17 a obmedzuje loď I , ktorá nesmie plachtiť nad svoj správny kurz, 

ktorým v tomto prípade by bol kurz oboplávať, alebo minúť značku na správnej strane. Aby 

mohla loď I plávať týmto kurzom, musí zmeniť kurz smerom k lodi M, ale RRS 16.1 

požaduje od lode I, aby to robila tak, aby umožnila lodi M udržiavať odstup. Zvyčajne loď M 
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nemôže takto odpovedať lodi I, aby mohla urobiť to,  čo vyžadujú RRS 18.2(a) a 18.2(b). Loď 

I musí plávať do situácie, ktorá jej necháva na výber buď oboplávať značku po nesprávnej 

strane alebo naraziť do lode M. V polohe 3 vidieť, že sa loď I rozhodla zmeniť kurz do 

nesprávnej strany značky, aby sa vyhla zrážke. Druhou možnosťou pre loď I je plávať priamo 

za loďou M. Zapamätajte si však, ak loď I mieri priamo popri lodi, s ktorou je v krytí a zistí, 

že nemôže poskytnúť priestor lodi M a musí sa stiahnuť, podľa RRS 17, môže naraziť do lode 

M, ak táto smeruje nad svoj správny kurz.    

Taká situácia, ako na obr. 18-5 sa stáva pri plachtení modelov veľmi často, že kapitán 

vytvorí vnútorné krytie pred preplnenou značkou. Potom vyžaduje priestor, hoci si je dobre 

vedomý stiesnenej situácie, že lode na jeho vonkajšej strane nie sú schopné poskytnúť 

priestor. Podľa RRS 18.2(e ) lode, ktoré vytvoria neskoršie krytie a žiadajú priestor by mohli 

oboplávať značku často protestujú. Avšak vyžadovaním priestoru, na ktorý majú nárok 

spôsobujú úplný chaos pri značke.  

 

18.3   Zmena boku pri dosahovaní značky 

 Keď sa dve lode približujú k značke na opačných bokoch, a jedna z nich mení bok, 

čoho výsledkom je, že podlieha pravidlu 13 v zóne a ostatné dosahujú značku, nie je možné 

uplatňovať RRS 18.2. Loď, ktorá mení bok: (a) nesmie spôsobiť, aby ostatné lode  plachtili 

nad kurz ostro na vietor, aby sa jej vyhli alebo zabránila druhej lodi, aby minula značku na 

požadovanej strane, a (b) musí poskytnúť priestor pri značke, ak sa druhá loď ocitne v jej 

vnútornom krytí. 

 Niektorí jachtári si myslia, že keď loď mení bok v zóne, stráca všetky práva. 

V skutočnosti, keď loď mení bok v zóne, získava akékoľvek práva, na ktoré má nárok podľa 

pravidiel, ktoré platia v danej situácii. Ale RRS 18.3 môže uložiť nejaké obmedzenia v takejto 

situácii. 

 RRS 18.3 pokrýva túto situáciu, t. j. keď loď mení bok v zóne. Pri tomto pravidle 

platia tri podmienky. Prvá je, že loď sa blíži k značke na opačnom boku. Druhá je, že musí 

meniť bok vo vnútri zóny a musí sa na ňu vzťahovať RRS 13. Podľa RRS 18.3, keď loď mení 

bok , podlieha RRS 13ale aj RRS 18.3. A posledná podmienka, druhá loď musí dosahovať 

značku. Dosahovanie značky je definované v RRS nasledovne: Loď dosahuje značku, keď je 

v pozícii , že ju míňa v návetrí na požadovanej strane , bez zmeny svojho boku. Ak sú tieto tri 

podmienky splnené, RRS 18 stanovuje, že vtedy RRS 18.2 neplatí. Všimnite si, že RRS 18.3 

nedáva lodi, ktorá mení bok žiadne práva navyše, takže ako loď, ktorá mení bok, musí 

udržiavať odstup, kým mení bok. RRS 18.3(a) pokračuje, že loď, ktorá mení bok nesmie 

spôsobiť, aby druhá loď musela plachtiť nad smer ostro na vietor, aby sa jej musela vyhnúť 

a ani zabrániť aby loď mohla minúť značku na požadovanej strane. Okrem toho, podľa RRS 

15, loď ktorá neobracia musí spočiatku dostať priestor na udržiavanie odstupu.  

Pozrime sa teraz na príklad, zobrazený na obr. 18-6a, kde v polohe 1 sa lode S a P 

približujú k značke na opačných bokoch. S je na ľavoboku v smerovej línii a dosahuje 

značku. V polohe 2, loď P mení bok a podlieha RRS 13 vo vnútri zóny, takže platí RRS 18.3.  

Napriek tomu, že loď P udržiavala odstup kým menila bok pretože spomalila, keď menila 

bok, loď S musela smerovať nad kurz ostro na vietor, aby sa jej vyhla. Mala si S namiesto 
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toho, zvoliť  odpadnutie, aby sa vyhla lodi P a minúť značku z opačnej strany? Bez ohľadu na 

to, ktorú možnosť by si loď S vybrala, aby sa vyhla lodi P, P by porušila RRS 18.3. 

 

Obrázok 18-6a 

Na obr. 18-6b v polohe 1 sa lode S a P približujú k značke na opačných bokoch. Loď 

S dosahuje značku, ale je nad značkou v okruhu. Medzi polohou 1 a 2, loď P mení bok vo 

vnútri zóny, podlieha RRS 13, takže platí RRS 18.3. V tejto situácii hoci P mení boky 

udržiava odstup v priebehu zmeny boku a loď S nemusí meniť kurz, aby sa jej vyhla.  V 

polohe 2, sa P zmení na loď na ľavoboku s právom plavby podľa RRS 11 a loď S ako 

náveterná loď s povinnosťou udržiavať odstup ho musí udržiavať, a ktorá sa zmení na loď 

ostro na vietor, ale podľa RRS18.3, nie je nútená, aby smerovala nad kurz ostro na vietor.  

 

 

Obrázok 18-6b 
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Loď P takto neporušila RRS 18.3(a). Hoci RRS 18.3 zruší platnosť RRS 18.2, loď S nemusí 

dávať lodi P priestor pri značke, ale RRS 11, vyžaduje od lode S udržiavať odstup a preto má  

loď P priestor na minúť značku. Ak by však loď S bola schopná prejsť za kormou lode P 

a vytvorila by tak vnútorné krytie, podľa RRS 18.3(b), loď P by musela poskytnúť lodi 

S priestor pri značke, ako to môžeme vidieť na obr. 18-6c. 

Na obr. 18-6c, v polohe 1 sa lode S a P približujú k značke na opačných bokoch s tým, 

že loď S dosahuje značku. Medzi polohou 1 a 2, loď P mení bok. Napriek tomu, že mení bok 

mimo zónu štyroch dĺžok trupu, ukončí ho v zóne a preto podlieha RRS 13 v zóne a platí teda 

ň 

Obrázok 18-6c 

RRS 18.3. V polohe 2, loď S vytvorila krytie a odvtedy podľa RRS 18.3, neplatí RRS 

18.2,RRS 18.3(b) vyžaduje od P dať lodi S priestor pri značke. Navyše, ako náveterná loď 

s povinnosťou udržiavať odstup podľa RRS11, je aj loď P povinná udržiavať odstup od S. 

 

18.4   Prehodenie 

 Keď loď s vnútorným krytím a právom plavby musí prehodiť pri značke, aby mohla 

plávať svojim správnym smerom, nesmie byť pri prehadzovaní ďalej od značky než je 

potrebné, aby plachtila tým kurzom. RRS 18.4 neplatí pri značke brány (bránová značka sú 

dve značky s povinnosťou lode preplávať medzi nimi). 

 Toto pravidlo pokrýva situáciu, keď loď potrebuje prehodiť pri značke. Všimnite si, že 

sa hovorí prehodiť a nie zmeniť bok (otočiť). Prehodenie je zmena boku lode iným spôsobom 

t. j. obracaním provy po vetre a nie čelom k vetru, ako pri otočení. RRS 18.4 platí, keď loď 

s vnútorným krytím a právom plavby musí prehodiť pri značke, aby mohla plávať svojim 

správnym smerom. RRS 18.4 zdôrazňuje, že loď s právom plavby v tejto situácii, nesmie 

plávať ďalej od značky, ako je potrebné, aby mohla plávať svojim správnym kurzom. RRS 

18.4 by nemalo platiť tam, kde by na správny kurz lode stačilo otočenie tak, ako keď 

nasledovné rameno je úplne po vetre po otočení sa okolo náveternej značky v kurze návetrie – 
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závetrie. Pravidlo RRS 18.4 prestáva platiť  v zóne, keď loď dokončí prehodenie a v bode, 

kde začne plachtiť akýmkoľvek kurzom, na ktorý má právo  

Za správny kurz, okrem kurzu ostro do návetria (keď sa musí križovať), sa často 

považuje priamka od jednej značky k nasledujúcej, a keď platí RRS 18.4, kde je loď 

s vnútorným krytím nútená prehodiť tak rýchlo, ako je to možné, aby mohla plachtiť svojim 

správnym kurzom. Prípad ISAF č. 14 nám hovorí, že správny kurz lode môže byť iný, ako 

priamka medzi značkami. Spomeňme si, že správny kurz je kurz lode, ktorým musí plachtiť 

loď, aby plachtila do cieľa tak rýchlo, ako to je možné za neprítomnosti ostatných lodi, ktoré 

sú spomenuté v pravidle; v RRS 18.4 to je vonkajšia loď v krytí. Je záležitosťou každej lode, 

aký si zvolí správny kurz; v niektorých situáciách nemusí vôbec obsahovať právo na 

prehodenie pri značke. Niektoré z týchto situácií môžu byť: pokračovanie na tom istom boku, 

ako pred prehodením, ako aj narovnanie ramena pre rýchlejšie doplávanie k bodu, keď 

niekoľko lodí sa nakopí pri značke a bez správneho obídenia okolo značky môžete mať 

ťažkosti; a niekedy pri neskoršom prehodení môžete plachtiť do priestoru s výhodnejším 

vetrom. Keď plachtíte kurzom, ktorý môže byť otázny, ako váš správny kurz, buďte 

pripravený obhájiť kurz, ktorý by mohol byť predmetom protestu. 

 

Obrázok 18-7 

Na obr. 18-7 v polohe 1, sa lode L a W približujú k záveternej značke na ľavoboku 

a loď L bude potrebovať prehodiť pri značke, aby mohla plachtiť svojim správnym kurzom 

k nasledovnej značke. V tejto situácii platí RRS 18.4. L je vo vnútornom krytí s loďou W, 

podľa RRS 18.2(a) má právo na priestor pri značke a rovnako podľa RRS 11 je záveternou 

loďou s právom plavby. V polohe 2, sa loď L otočí ďalej, aby jej rahno bolo ďalej od značky. 

Loď W ako náveterná loď s povinnosťou udržiavať odstup podľa RRS 11 ho udržiava, čo 

vytvára dostatok miesta pre loď L, aby sa jej rahno otočilo na druhú stranu. V polohe 3, loď L 

prehodila a loď W udržiava odstup. Nedošlo k žiadnemu kontaktu. Prípad ISAF č. 86 

podporuje tento príklad konštatovaním, keď platia RRS 18.2(a) a 18.4 pri záveternej značke, 

musí vonkajšia náveterná loď udržiavať dostatočný odstup od záveternej lode tak, aby táto 

bola schopná plávať svojim správnym kurzom po tom čo prešla okolo značky. 
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 Posledná veta RRS 18.4 nám hovorí, že pravidlo RRS 18.4 neplatí pri značke brány 

(záveterná brána je, keď sú obidve značky umiestnené spolu s loďami, ktoré vchádzajú  medzi 

nimi a výstupom v ich smere). To znamená, že loď s vnútorným krytím nebude mať 

povinnosť „plachtiť nie ďalej od značky ako treba“ predtým, ako prehodí. V súčasnosti sa 

však bránové značky nepoužívajú často pri plachtení s modelmi. 

 

18.5   Zbavenie sa viny 

 Keď si loď vezme priestor pri značke, na ktoré má právo, mala by byť zbavená viny: 

(a) keď v dôsledku chyby druhej lode vziať si miesto pri značke poruší pravidlo časti 

A alebo, 

(b) keď pri obchádzaní značky do jej správneho kurzu poruší pravidlá 15 alebo 16 časti A. 

RRS 18.5 pokrýva to, ako sa pravidlá častí A, B a C navzájom ovplyvňujú, pokiaľ sa 

týka RRS 18. RRS 18.5 je veľmi osobitné v stanovení kedy, a ako loď použije priestor pri 

značke, na ktoré má právo (pravidlo časti C), a bude zbavená viny (t. j. nebude potrestaná), 

keď poruší pravidlá časti A alebo pravidlá 15 a 16 časti B. Je dôležité poznamenať, že 

pravidlo 14 – vyhýbanie sa kontaktu, nie je spomenuté, takže vždy platí! 

  Pred tým, ako sa pozrieme podrobnejšie na RRS 18.5, objasnime si bežný význam 

spojenia „zbavenie viny“. Podľa slovníka je zbavenie viny deklarované, ako nevinnosť.  

 Podľa RRS 18.5 sú dve situácie, v ktorých môže byť loď zbavená viny. Prvou je podľa 

RRS 18.5(a) tá, keď použije priestor pri značke, na ktoré má právo a poruší pravidlo časti A, 

ako dôsledok chyby lode, ktorá jej nedá priestor. Avšak to neznamená zjavnú výzvu pre loď 

s právom na priestor pri značke porušiť pravidlo časti A, aby robila čo si želá pri využívaní 

priestoru pri značke. Loď môže byť zbavená viny len vtedy,  keď je pravidlo časti A porušené 

vinou druhej lode, ktorá jej nedala priestor pri značke, na ktorý má nárok. 

 Druhou situáciou, podľa RRS 18.5(b), kedy môže byť loď zbavená viny je, keď poruší 

pravidlá časti A alebo 15 a 16, keď obchádza značku na svoj správny kurz. Znova je tu 

podmienka, ktorú musí splniť, aby mohla byť zbavená viny; musí plachtiť svojim správnym 

kurzom, keď obíde značku. Zapamätajte si, loď má voľbu stanoviť si svoj správny kurz, ale 

ak žiadame o zbavenie viny podľa RRS18.5(b), buďte pripravený zdôvodniť váš zvolený 

správny kurz. 

 

19   Priestor na minutie prekážky 

19.1   Kedy platí pravidlo 19 

 Pravidlo 19 platí medzi loďami a prekážkou okrem toho, keď je (prekážka) značkou, 

ktorú majú lode oboplávať na rovnakej strane. Ale pri súvislej prekážke, platí RRS 19 vždy 

a pravidlo RSS 18 neplatí. 

 Pravidlo 19 stanovuje, aký má byť priestor medzi loďami, keď míňajú prekážku. 

Pravidlo 19.1 ďalej stanovuje, že pravidlo 19 platí medzi dvoma loďami pri prekážke, ktorú 

majú minúť na rovnakej strane (či už na ľavoboku, alebo pravoboku), v ktorom prípade platí 

RRS 18 a neplatí RRS 19. Avšak, ak je prekážka súvislá, dokonca aj (súvislá) značka, 

pravidlo RRS 19 platí vždy a pravidlo RRS 18 neplatí. Všimnite si, že podľa RRS 19 musia 
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byť lode v krytí z podhľadu lode, ktorá vyžaduje získať viac priestoru pri prekážke. Stojí za 

povšimnutie aj to, že sa nespomína zóna ani v spojení s loďou, ktorá má poskytnúť priestor 

pri prekážke. Okrem toho, sa v RRS 19 okrem zóny okolo prekážky, nestanovuje ani štartový 

alebo blokovací bod v pravidle 19, ako v RRS 18. 

 

19.2   Dávanie priestoru pri prekážke 

 (a)   loď s právom plavby si môže vybrať ktorou stranou obíde prekážku, 

 (b)   keď sú lode v krytí, musí vonkajšia loď dať druhej lodi priestor medzi sebou 

a prekážkou, okrem toho, keď tak nie je schopná urobiť tak v čase, kedy sa krytie začalo. 

 (c )  pokiaľ lode míňajú súvislú prekážku a loď, ktorá bola jasne vzadu a je povinná 

udržiavať odstup, vytvorila krytie medzi druhou loďou a prekážkou a v momente, kedy sa 

krytie vytvorilo, nie je priestor na to, aby preplávala medzi nimi (prekážkou a druhou loďou), 

nemá nárok na priestor podľa RRS 19.2(b). Pokiaľ zostanú lode v krytí, musí udržiavať 

odstup a pravidlá 10 a 11 neplatia. 

Keď platí RRS 19 pri prekážke, pravidlo RRS 19.2(a) stanovuje, že loď s právom plavby si 

môže vybrať, ktorou stranou obopláva prekážku. Pravidlo RRS 19.2(b) stanovuje, že keď sú 

lode v krytí musí vonkajšia loď dať vnútornej priestor na preplávanie medzi ňou a prekážkou 

a to aj v prípade, že vonkajšia loď má právo plavby. Poďme sa pozrieť na niekoľkých 

príkladoch, ako to funguje. Na obr. 19-1a, 19-1b a 191-c v polohe 1 sa lode približujú 

k prekážke, záveterná loď L s právom plavby je v krytí v návetrí s loďou W, ktorá musí 

udržiavať odstup. Na obr. 19-1a v polohe 2 si loď L zvolila preplávať okolo prekážky po 

záveternej strane prekážky čím sa stane vonkajšou loďou, ale podľa RRS 19-2(b) musí dať aj 

lodi W priestor, preplávať na záveternej strane prekážky. Na obr. 19-1b v polohe 2 sa loď L 

rozhodne oboplávať prekážku na jej náveternej strane, čím sa stane vnútornou loďou. Aj 

náveterná loď W s povinnosťou udržiavať odstup prechádza po náveternej strane, v dôsledku 

čoho udržiava odstup od záveternej lode L s právom plavby, ako vyžaduje RRS 11, ale aj ako 

vonkajšia loď, musí podľa RRS 19.2b dať priestor lodi L na preplávanie okolo prekážky. 

 

Obrázok 19-1a 

Podľa obr. 19-1a a 19-1b sa nestala žiadna chyba. Avšak na obr. 19-1c v polohe 2 vidíme, že 

loď L si zvolila oboplávať prekážku veľmi blízko na jej záveternej strane, čim donútila loď W 

prejsť okolo prekážky po náveternej strane. V tomto prípade, napriek tomu, že loď L mala 

právo plavby podľa RRS 11, v tomto prípade porušila RRS 19-2(b) tým, že nedala lodi W 

priestor, aby mohla oboplávať prekážku v jej závetrí. 
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Obrázok 19-1b 

 
Obrázok 19-1c 

Avšak RRS 19.2(b) ďalej stanovuje, že ak vonkajšia loď nie je schopná dať priestor vnútornej 

lodi v čase, keď krytie začalo, nemusí jej priestor poskytnúť. Na obr. 19-2 v polohe 1, je 

vonkajšia loď A v krytí s vnútornou loďou B, keď sa približujú k prekážke. Loď C je

 
Obrázok 19-2 

jasne vzadu a v kurze, ktorý dáva priestor lodi B preplávať medzi prekážkou a loďou A. V 

polohe 2, vytvorila loď C krytie práve v čase, keď sa loď B dosahovala prekážku.  Nie je tu 

však žiadna možnosť, aby loď B poskytla priestor lodi C preplávať medzi ňou a prekážkou. 
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Loď B nemusí poskytnúť priestor lodi C na základe RRS 19.2(e ). Skutočne a to dokonca aj 

bez prítomnosti lode A, keďže loď C vytvorila krytie veľmi neskoro, nemohla jej loď B 

poskytnúť priestor ani ho poskytnúť nemusí. 

 RRS 19.2(c ) sa týka lodí, keď prechádzajú okolo súvislej prekážky. Jednoducho 

stanovuje, aké sú podmienky, keď loď, ktorá bola jasne vzadu a je povinná udržiavať odstup 

podľa RRS 12, vytvorí krytie medzi druhou loďou a súvislou prekážkou. Stanovuje, že keď 

nie je priestor pre loď, ktorá bola jasne vzadu na preplávanie medzi druhou loďou a súvislou 

prekážkou v momente, keď vytvorila krytie, nemá nárok na priestor v súlade s RRS 19.2(b). 

Navyše, pokiaľ trvá krytie a neskončí súvislá prekážka, neplatia RRS 10 a 11, a loď, ktorá 

bola jasne vzadu, musí udržiavať odstup od druhej lode. Avšak, pokiaľ jestvuje priestor pre 

loď jasne vzadu, preplávať medzi druhou loďou a súvislou prekážkou v okamihu, kedy sa 

vytvorilo krytie, musí druhá loď podľa RRS 19-2(b) poskytnúť priestor. V RRS 19 nie je 

osobitné pravidlo o zbavení viny za porušenie pravidiel časti A alebo B. V tomto prípade, 

môže byť zbavenie viny, len v súlade s pravidlom 64.1(c).   

 

20   Priestor na obrat pri prekážke 

20.1   Zvolanie a odpovedanie 

 Keď sa loď plachtiaca ostro na vietor alebo vyššie približuje k prekážke, môže zvolať 

o priestor na otočenie a vyhnúť sa druhej lodi na rovnakom boku. 

Potom, čo loď zavolá o miesto, 

(a) musí dať druhej lodi časť na odpoveď, 

(b) volaná loď, musí odpovedať buď otočením tak rýchlo, ako je to možné alebo 

bezprostredne odpovedať „otočte vy“ a dať volajúcej lodi priestor na obrat 

a vyhnutie sa jej, a 

(c) keď volaná loď odpovie, musí volajúca loď otočiť tak rýchlo, ako je to možné. 

Pravidlo 20 stanovuje, čo má loď robiť, keď sa približuje k prekážke a kvôli 

bezpečnosti musí vykonať podstatnú zmenu kurzu, aby sa vyhla prekážke a zabezpečiť, aby 

tak urobila aj druhá loď na rovnakom boku. Podľa RRS 20 môže loď, ktorá sa približuje 

k prekážke zvolať na druhú a vyžiadať si tak priestor na obrat, aby sa vyhla prekážke, ako aj 

druhej lodi. Avšak sú stanovené tri podmienky, ktoré musia byť splnené predtým, ako sa loď 

priblíži k prekážke a mohla zvolať na druhú o priestor na obrat. Prvou je podľa RRS 20.1, že 

musí plachtiť ostro na vietor alebo vyššie. Druhé dve nájdeme v RRS 20.3, keď sa vyžaduje 

podstatná zmena kurzu z dôvodu bezpečnosti a prekážkou nesmie byť značka ktorú musí loď 

oboplávať. 

Keď sú tieto tri podmienky splnené a loď sa blíži k prekážke volajúc o priestor na 

otočenie, je povinná dať druhej lodi čas na odpoveď. Volaná loď musí otočiť tak rýchlo ako je 

to možné alebo bezprostredne zvolať „otočte vy“ a dať volajúcej lodi priestor na otočenie 

a vyhnúť sa jej, keď sa otáča. Aj volajúca loď (keď má odozvu  - otočte vy) musí otočiť tak 

rýchlo, ako je to možné, keď nechce porušiť pravidlo 20.  

Na obr. 20 – 1, v polohe 1, sú lode A i B na kurze ostro na vietor na pravoboku 

a blížia sa k pobrežiu. Loď A je jasne vpredu a podľa RRS 12, musí loď B udržiavať odstup, 

avšak, keď loď A zmení bok, aby sa vyhla pobrežiu bude musieť podľa RRS 13 udržiavať 

odstup od lode B od okamihu, keď je čelom k vetru, kým nie je ostro na vietor na ľavoboku. 
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Je nepravdepodobné, že loď A bude schopná otočiť a udržať odstup od lode B v takej polohe 

v akej sa nachádzajú. Ale, keby bola loď A schopná otočiť a udržiavať odstup, mohla by sa 

stať loďou na ľavoboku s právom plavby podľa RRS 10, a musela by podľa RRS 15 dať 

spočiatku lodi B priestor, aby táto mohla udržiavať odstup a ako sa zdá, nebude schopná to 

spraviť. Toto je situácia, v ktorej bude potrebovať loď A zvolať o priestor na otočenie podľa 

RRS 20, čím splní požiadavky aby tak urobila. V polohe 2, loď A zvolala o priestor na 

otočenie, loď B odpovedala otočením a aj loď A otočila. 

 

 
Obrázok 20-1 

20.2   Zbavenie viny 

 Keď si loď berie priestor, na ktorý má oprávnenie podľa RRS 20.1 (b), musí byť 

zbavená viny, ak porušila pravidlo oddielu A alebo pravidla 15 alebo 16. 

  Pretože volajúca loď často otáča v tesnej blízkosti volanej lodi, aby sa vyhla 

prekážke, ale robiac tak ako povoľuje RRS 20, sa nemôže vyhnúť kontaktu volanej lodi. 

Avšak, keď si volajúca loď berie priestor, na ktorý má právo podľa RRS20.1(b) a poruší 

pravidlá oddielu A alebo 15 a 16, musí byť zbavená viny.  

 

20.3   Kedy netreba zvolať 

 Loď nemusí zvolať pokiaľ bezpečnosť vyžaduje od nej vykonať podstatnú zmenu kurzu, 

aby sa vyhla prekážke. Rovnako nemusí zvolať, keď prekážkou je značka, ktorú volaná loď 

musí oboplávať.  

 Prvá časť RRS 20.3 veľmi výrazne stanovuje lodi, že nemusí zvolať o priestor na 

otočenie, keď musí vykonať podstatnú zmenu kurzu, aby sa vyhla prekážke. 

 Posledná časť RRS 20.3 stanovuje, že loď nemusí zvolať o priestor na obrat, keď je 

prekážkou značka, ktorú musí oboplávať. Obr. 20-2 ukazuje takúto situáciu. Plávajúca plošina 

(plť) je dosť veľká na to, aby bola prekážkou, ktorú treba oboplávať, keď je použitá ako 

značka. Lode L a W sa približujú k značke a loď L je v závetrí s právom plavby podľa RRS 

11 a má nárok na priestor pri značke, ako vnútorná loď v krytí. Avšak v okamihu, keď lode 

dosahovali zónu, obidve lode boli ostro na vietor, loď W musela udržiavať odstup 

a poskytnúť lodi L priestor, táto nemôže plávať dostatočne vysoko s odstupom od značky, 
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ktorá je pre ňu prekážkou. Loď W pláva okolo značky. Pretože plávajúca plošina (plť)je pre 

loď L značkou aj prekážkou a W pláva okolo značky, RRS 20.3 stanovuje, že loď L nemôže 

volať o priestor na obrat. 

 

Obrázok 20-2 

 Zapamätajte si, tento príklad bol na ilustráciu poslednej časti RRS 20.3, ale pozrime sa 

aj na to, aké sú možnosti lode L v tejto situácii. Po prvé, kapitán potrebuje  mať prehľad 

o tom, čo sa deje okolo neho a v tomto prípade musí vykonať akciu pred tým, ako vpláva do 

situácie, z ktorej niet východiska. V tejto situácii mal začať s akciou skôr, spomaliť 

a preplávať zmenou boku za kormou lode W. Druhou možnosťou je odpadnúť a prejsť okolo 

značky – prekážky v jej závetrí.  Pokračovaním v plavbe ostro na vietor by loď vplávala do 

zlej situácie. V tejto situácii, by musela zvolať o priestor na obrat napriek tomu, že to RSS 

20.3 neumožňuje. Avšak RRS 20.1(b) stanovuje že loď W, keď je volaná, napriek tomu, že to 

nie je lodi L dovolené, musí odpovedať obratom, alebo zvolaním „otočte vy“. Aj keď loď W 

cíti, že zvolanie nie je dovolené, musí ešte odpovedať, kvôli bezpečnosti a možnému protestu 

lode L. Ak loď W neodpovie, poruší RRS 20.1(b), v prípade, že odpovie, môže protestovať 

proti lodi L, ktorá bude penalizovaná pre porušenie RRS 20.3.  

 Týmto sme ukončili diskusiu o troch pravidlách časti C o situácii, keď lode 

prechádzajú okolo, obchádzajú a míňajú prekážky. 
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Príručka kapitola 5: Oddiel 2 - Keď sa lode stretávajú; 

Časť D – Ostatné pravidlá 

Toto je štvrtá a posledná časť oddielu 2 – Keď sa lode stretávajú. Toto je časť D – 

ostatné pravidlá, ktorá obsahuje tri pravidlá. Hoci boli pravidlá tejto časti D spomenuté 

vpredu, pozrieme sa na ne teraz podrobnejšie. 

Často vidíme, že sa pravidlá časti D porušujú a ignorujú, loďami, ktoré to spôsobia, 

pretože porušenie sa nezdá dostatočne vážne loďami, ktoré boli obmedzené na protestovanie 

alebo loďami, ktoré pravidlo porušili na vykonanie trestnej obrátky. Časť D pravidiel je práve 

tak dôležitá, ako všetky ostatné pravidlá, a keď sa porušenie vyskytne je potrebné protestovať, 

respektíve vykonať trestnú obrátku. 

 

Časť D – Ostatné pravidlá 

 Časť D začína veľmi stručným úvodom s jednoduchým ustanovením: Keď platí 

pravidlo 21 alebo 22 medzi dvoma loďami, pravidlá časti A neplatia. Inými slovami, pravidlá 

časti A neplatia, keď sa použijú RRS 21 alebo RSS 22, takže nejestvuje otázka, ktoré pravidlá 

platia. 

 

RRS 21 – Nesprávny štart, trestné obrátky, pohyb dozadu 

RRS 21.1   Loď, ktorá pláva k predštartovej strane štartovej čiary alebo jednému z jej 

predĺžení po štartovom signáli alebo (pláva) v súlade s RRS 30.1, musí držať odstup od lodí, 

ktoré tak nerobia dovtedy, kým nie je úplne na predštartovej strane. 

 Pravidlo sa týka lode, ktorá preplávala štartovú čiaru pred štartovým signálom a vracia 

sa späť ku štartovej čiare, aby znova odštartovala.  Avšak aj loď, ktorá odštartovala 

predčasne, ale pokračuje k prvej značke, má nárok na akékoľvek právo plavby, ktoré platí. 

Toto neplatí, keď sa vracia k štartovej čiare, aby znova odštartovala, kde je povinná udržiavať 

odstup od ktorejkoľvek lode, ktorá plachtí k prvej značke. Okrem toho, má povinnosť 

pokračovať v udržiavaní odstupu voči ktorejkoľvek lodi plachtiacej k prvej značke kým nie je 

úplne na predštartovej strane štartovej čiary. Všimnite si, že v RRS 30.1 pravidlo I Flag Rule 

je uvedené, čo je pravidlo jednej minúty. Keď platí RRS 30.1, potom sa pri predčasnom 

štarte, pri návrate na predštartovú stranu štartovej čiary vyžaduje nie len udržiavanie odstupu, 

ale aj návrat na predštartovú stranu sa musí uskutočniť cez predĺženia štartovej čiary za 

štartovými značkami a nie medzi nimi. 

 

RRS 21.2   Loď, ktorá vykonáva trest, musí udržiavať odstup od tých, ktoré tak nerobia. 

 Toto je veľmi jednoduché pravidlo, keď loď vykonáva trestnú obrátku musí udržiavať 

odstup od ostatných lodí, ktoré plachtia správnym kurzom.  A aj pred tým, ako loď začne 

trestnú obrátku, musí podľa RRS 44.2 mať dostatočný odstup od ostatných lodí pričom musí 

trestnú obrátku vykonať čo najskôr po incidente. Navyše, RRS 23.2 vyžaduje od inej lode, 

okrem takej, ktorá pláva svojim správnym kurzom, aby neovplyvňovali loď, ktorá vykonáva 

trestnú obrátku (na RRS 23.2 sa pozrieme nižšie). Keď kapitáni plnia vyššie uvedené  
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požiadavky, nie je zvyčajne dôvod, aby loď vykonávajúca trestnú obrátku mala problémy 

držať odstup od ostatných lodí.   

 

RRS 21.3   Loď, ktorá sa pohybuje dozadu cúvaním, musí držať odstup od tých, ktoré tak 

nerobia. 

 Pokiaľ by ste mohli vidieť RC model jachty pohybovať sa dozadu, normálne sa to 

nedá sunutím plachty (toto je veľmi ťažko urobiť s modelom jachty). Ak by to však robila 

sunutím plachty, potom musí loď udržiavať odstup. 

 

RRS 22 – Prevrátenie sa, zakotvenie alebo uviaznutie; zachraňovanie 

 RRS E2 príloha E mení RRS 22 pre RC lode. Uvádza: Prevrátenie alebo zamotanie – 

ak je to možné, loď sa musí vyhnúť lodiam, ktoré sa prevrátia a lebo zamotajú, alebo 

nezískajú opäť kontrolu po prevrátení alebo zamotaní sa. Loď je prevrátená, keď má vrcholec 

sťažňa vo vode. Dve alebo viac lodí je zamotaných, keď ležia pri sebe určitý čas tak, že žiadna 

z nich nie je schopná manévrovania, aby sa oddelila od druhej, či ďalších.  

 Toto pravidlo jednoducho stanovuje lodi, že ak to je možné musí udržiavať odstup od 

akejkoľvek prevrátenej alebo zamotanej lode, ktorá ešte nie je pod kontrolou potom, čo takáto 

situácia vznikne. Rovnako definuje pojmy prevrátený alebo zamotaný. 

 

RRS 23 Prekážanie (kríženie) inou loďou 

RRS 23.1   Ak je to primerane možné, loď ktorá nepreteká, nesmie ovplyvňovať loď, ktorá 

preteká. 

 Podľa definície: Loď preteká od jej prípravného signálu dovtedy, kým neprejde 

cieľovou čiarou a jej značkami alebo neodíde. Toto je určené všetkým lodiam, či sú zaradené 

do prebiehajúcej rozplavby a prešli cieľom, alebo odišli, alebo sú na mieste, kde čakajú na 

nasledovnú rozplavbu. Často vidíme, že sa toto pravidlo porušuje pri prechádzaní cieľovej 

čiary, loďami, ktoré ukončili rozplavbu a ktoré neudržujú odstup od lodí, ktoré sú ešte na trati 

a ešte nepreťali cieľovú čiaru. 

 

RRS 23.2   S výnimkou toho, keď loď pláva svojim správnym kurzom, nesmie ovplyvňovať 

lode, ktoré vykonávajú trestné obrátky alebo plachtia na inom ramene. 

Účelom tohto pravidla, je poskytnúť určitú ochranu lodiam, ktoré vykonávajú trestné 

obrátky, aby sa zbavili viny po porušení pravidla. Rovnako chránia lode ktoré plachtia na 

inom ramene svojho kurzu, pred ovplyvňovaním inými súťažiacimi. 

 Avšak RRS 23.2 uvádza výnimku ktorá stanovuje, Okrem toho, keď plachtí svojim 

správnym kurzom, t. j. keď loď plachtí svojim správnym kurzom, neporuší RRS 23.2, ak 

ovplyvní loď vykonávajúcu trestné obrátky, alebo plachtiacu na inom kurzovom ramene. Keď 

loď  ovplyvní druhú lepšie urobí, keď jej zabráni v jej „správnom kurze“, ak je to kurz, 

pri ktorom by bolo možne  pochybovať o tom, či je to jej správny kurz. Účel RRS 23.2 je 

zabrániť lodi zmeniť kurz len z toho dôvodu, aby ovplyvnila druhú loď. Loď, ktorá neplachtí 
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svojim správnym kurzom a ovplyvní loď vykonávajúcu trestné obrátky, alebo plachtiacu na 

inom kurzovom ramene poruší RRS 23.2. 

 Loď, ktorá vykonáva trestné obrátky, je podľa RRS 21.2 povinná udržiavať odstup od 

lode, ktorá tak nerobí a podľa RRS 44.2 vykonať svoju trestnú obrátku „Po získaní 

dostatočného odstupu od ostatných lodí a tak rýchlo po incidente, ako je to možné“. Keď loď 

splní tieto požiadavky a ovplyvní druhú loď, ktorej kurz, zdá sa, je iný ako jej správny kurz 

musí byť na ňu podaný protest podľa RRS 23.2. 

 Často vidíme lode na rozdielnych kurzových ramenách, ako sa blížia k sebe, keď 

plachtia svojimi správnymi kurzami pričom jedna sa približuje k značke a druhá ju opúšťa. 

V tomto prípade sa použije pravidlo kapitoly 2, ktoré stanovuje, ktorá je loďou s právom 

plavby. 
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Príručka kapitola 6: Tresty 

Kedy musí loď vykonať trestnú obrátku? Krátka odpoveď je: pri porušení pravidiel pre 

pretekanie pri plachtení (RRS). Ako poznám, že som porušil pravidlo? Ak sa naučíte pravidlá 

a používate ich pri pretekoch, rýchlo zistíte, kedy ste ich porušili.  Ale keď ste na svojich 

prvých pretekoch a rýchlo sa učíte, kedy porušíte pravidlá, ostatní kapitáni, vás budú 

pravdepodobne protestovať. Protestovanie druhej lode,  pri plachtení je jednoduché. RRS 

61.1a, upravené RRS E5.2, vysvetľujú postup, ako informovať o lodi, proti ktorej protestujete. 

Je to nasledovné: dva razy zvoláte; vaše číslo plachiet, potom nasleduje „protest“, a potom 

číslo plachty druhej lode. Keď je na loď podaný protest, zvyčajne sa zbaví viny vykonaním 

trestnej obrátky a pokračuje ďalej v plachtení. Avšak, niekedy loď, proti ktorej bol podaný 

protest cíti, že neporušila pravidlo a pokračuje ďalej v plachtení bez toho, aby vykonala 

trestnú obrátku. Keď sa stane toto, loď, ktorá protestuje vyplní tlačivo protestného formulára. 

Veľa kapitánov si zdá sa myslí, že vyplnenie protestného formulára je nepríjemná vec, čo 

však nie je prípad všetkých. V skutočnosti znamená vyplnenie protestného formulára postup, 

pri ktorom sa zapojí do procesu tretia osoba (protestný výbor), keď sú rozdielne názory medzi 

loďami.  Zapamätajte si, keď sa zistí, že sa porušilo pravidlo a bolo potvrdené v protestnom 

vypočutí, najmenej jedna zo zúčastnených lodí porušila pravidlo a nestrannosť ostatných ktorí 

plachtili, loď musí byť potrestaná. Dokonca, aj keď loď neprotestovala, ale si myslí, že možno 

porušila pravidlo, v záujme športového ducha (umenia prehrávať), musí prijať trest. 

Poďme sa pozrieť čo hovoria o športovom duchu RRS. V úvode RRS v časti Základné 

princípy stanovujú: Športový duch – Súťažiaci sa riadia pri športovom plachtení súborom 

pravidiel a očakáva sa, že ich budú dodržiavať a uplatňovať. Základný princíp „športového 

ducha“ je, že keď súťažiaci poruší pravidlo, okamžite príjme trest, ktorý (trest) môže byť 

odvolaný.   

My sa pozrieme len na tresty  podľa RRS 30 – Tresty pri štarte, ktoré vzniknú na 

kurzovej strane (OCS) štartovej čiary po štartovom signáli a tresty podľa RRS 44 za porušenie 

pravidla v kapitole 2 alebo pravidla 31. Ostatné pravidlá uvedené v RRS, ako použitie iného 

pohonu ako vetra a vody, a nešportové chovanie nebudeme rozoberať. 

 

RRS 30 – Tresty pri štarte 

 Toto pravidlo má tri časti: RRS 31.1 Pravidlo vlajky - I (pravidlo jednej minúty alebo 

Obrátka a ukončenie), RRS 30.2 – Pravidlo vlajky Z a RRS 30.3 Pravidlo čiernej vlajky. Len 

prvé z nich rozoberieme, lebo sa bežne používa pri rc plachtení.  

 

RRS 30.1 Pravidlo vlajky I 

 Keď sa oznámi hlasom, že platí pravidlo vlajky I, a akákoľvek časť trupu, alebo 

výstroja lode je na kurzovej strane štartovej čiary alebo jej predĺžení počas predštartovej 

minúty pred štartovým signálom, musí loď plachtiť z kurzovej strany štartovej čiary cez 

niektoré z jej predĺžení na predštartovú stranu štartovej čiary, aby odštartovala. 

 RRS 30.1 nebráni lodiam byť na OCS počas štartovej minúty, ale vyžaduje od nich 

trestnú obrátku za to, že tam boli. Ale v prípade, že plachtené inštrukcie alebo pretekový 

výbor určí, že platí pravidlo vlajky I, potom , keď je akákoľvek časť trupu lode, alebo jej 
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výstroja OCS v priebehu poslednej štartovej minúty, vyžaduje sa od lode, aby sa vrátila na 

predštartovú stranu štartovej čiary, plachtením cez jedno z jej predĺžení. 

 RRS 21 – Chyby pri štarte, ukladá doplnkovú požiadavku, keď sa plní pravidlo 30.1. 

RRS 20.1 stanovuje: Loď, ktorá plachtí smerom k predštartovej strane štartovej čiary  alebo 

jej predĺženie, po jej štartovom signáli, aby odštartovala alebo splnila pravidlo 30.1, musí 

udržiavať odstup od lode, ktorá tak nerobí dovtedy, kým nie je úplne na predštartovej strane 

štartovej čiary. Jednoducho povedené, keď loď, ktorá plní pravidlo 30.1 sa začína vracať na 

predštartovú stranu štartovej čiary je loďou s povinnosťou udržiavať odstup dovtedy, kým nie 

je úplne na predštartovej strane štartovej čiary. Zapamätajte si, rovnako po ukončení trestnej 

obrátky, loď, ktorá získala právo plavby voči inej lodi, po jej návrate na predštartovú stranu 

štartovej čiary, musí podľa RRS 15 dať spočiatku priestor druhej lodi, aby mohla udržiavať 

odstup. 

 Predtým, ako sa pozrieme na trestné obrátky podľa RRS 44, poďme si trocha lepšie 

definovať pravidlá, ktoré obsahujú. RRS 44 jednoducho hovorí o oddiele 2 a RRS 31. Oddiel 

2 obsahuje pravidlá RRS 10 až 23, ktoré sme prebrali v kapitolách 2, 3, 4 a 5 príručky. Ale 

preto, že sme neprebrali RRS 31, pozrieme v krátkosti naň pred tým, ako rozoberieme RRS 

44.   

 

RRS 31 – Dotyk so značkou 

 Pokiaľ loď preteká nesmie sa dotknúť štartovej značky pred štartom, značky, ktorá je 

na začiatku, ohraničuje alebo ukončuje rameno kurzu, na ktorom loď plachtí, alebo cieľovej 

značku po ukončení (rozplavby). 

 Pravidlo 31 jednoducho stanovuje, nedotkni sa značky. Keď sa loď dotkne štartovej 

značky pred štartovým signálom, môže vykonať trestnú obrátku okamžite, nemusí čakať na 

štartový signál. Ak ste sa dotkli značky a cítite, že to zapríčinila druhá loď, máte dve 

možnosti. Keď ste si istý, že dotyk značky vašou loďou zapríčinila druhá loď, môžete proti 

nej protestovať a plachtiť ďalej. Avšak, keď existuje možnosť, že ste možno porušili pravidlo 

vy tým, že ste sa dotkli značky, vykonajte trestnú obrátku a navyše protestujte proti druhej 

lodi – je to určitý druh „poistky“. Keď bude protest podrobený vypočutiu a zistí sa, že ste 

porušili pravidlo RRS 44, nebudete diskvalifikovaný, keď ste vykonali trestnú obrátku 

okamžite po udalosti ani nebudete vylúčený. 

 

RRS 44 – Tresty pri kontaktoch 

RRS 44.1   Prijatie trestu 

 Loď môže vykonať jednu trestnú obrátku, keď porušila pravidlo oddielu 2, v priebehu 

plachtenia, alebo vykonať jednu trestnú udalosť, keď porušila pravidlo 31.  Plachtové 

inštrukcie môžu určiť trest vyškrtnutím, alebo nejaký iný trest. Avšak, keď (a) loď porušila 

pravidlo oddielu 2, a porušila aj pravidlo 31 v jednom incidente, nemusí vykonať trest za 

porušenie pravidla 31; (b) ak loď spôsobila zranenie alebo vážnu škodu, alebo získala 

podstatnú výhodu v preteku, alebo pokračovala bez vykonania trestu, musí byť odvolaná. 
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 RRS 44 vyžaduje dve trestné obrátky, keď sa poruší pravidlo oddielu 2. Príloha E4.4 

pre rc jachty ho upravuje na jednu obrátku, ako je to uvedené v tejto časti (t. j. keď sú v tejto 

časti pravidiel uvedené dve trestné obrátky budú zmenené na jednu trestnú obrátku).  

 RRS 44.1 dovoľuje lodi, proti, ktorej bol vznesený protest alebo lodi, ktorá si myslí, že 

porušila pravidlo RRS 31 alebo pravidlo oddielu 2, prijať dobrovoľne trest v čase incidentu. 

Trestom je jedna obrátka, ktorá musí byť vykonaná tak rýchlo po incidente, ako je to možné, 

nie neskôr v polovičke ramena alebo dokonca na nasledujúcom ramene, a v čase incidentu. 

Samozrejme, ak sa incident stal pri približovaní sa k značke, alebo pri jej obchádzaní, potom 

sa musia trestné obrátky vykonať až na nasledujúcom ramene bezprostredne po tom, ako bola 

značka obídená. 

 Trest vyškrtnutím, ako bol spomenutý v RRS 44.1, je definovaný v RRS 44.3. 

Nebudeme rozoberať trest vyškrtnutím, nakoľko bežne používaným trestom pri rc plachtení je 

trestná obrátka. RRS 44.1(a) dovoľuje lodi, ktorá porušila pravidlo kapitoly 2 a RRS 31 

v jednom incidente, nevykonať trest za porušenie RRS 31. Príklad toho by mohol byť pri 

značke, kde loď mení bok dovnútra v návetrí s povinnosťou udržiavať odstup a podľa RRS 

18.3, nie je oprávnená vyžadovať priestor pri značke. Pritom sa dotkne ako značky tak aj 

vonkajšej záveternej lode s právom plavby pri obchádzaní, ale trestnou obrátkou sa zbaví viny 

za porušenie pravidiel RRS 11 a 31. 

 Keď loď vykoná trestnú obrátku, zbaví sa viny za porušenie RRS 31 alebo pravidla 

oddielu 2, pokiaľ nespôsobila vážnu škodu alebo nezískala podstatnú výhodu, ak áno, tak 

podľa RRS 44.1(b) sa vyžaduje jej odvolenie. Ak sa odvolaná loď dobrovoľne vzdá preteku 

(rozplavby) je hodnotená ako DNF (nedošla do cieľa); ak nie, bude po proteste alebo 

rozhodnutím pretekovým výborom vyčiarknutá a DSQ (diskvalifikovaná). Vážna škoda nie je 

definovaná, ale zdá sa, že keď je loď bez sťažňov, má dieru v trupe alebo má zlomený trup, 

predstavuje to vážnu škodu. Myslím si, že kapitán poškodenej lode by mal zvolať a keď druhý 

kapitán nesúhlasí, treba vyplniť protestný formulár, aby rozhodol protestný výbor. 

 Teraz si rozoberme,  čo znamená „získanie podstatnej výhody“? Nepodarilo sa mi to 

nájsť v pravidlách alebo v knihe prípadov, ale prípad, keď loď, ktorá porušila pravidlo, 

vykoná čo najskôr trestnú obrátku a pokračuje v plachtení viac vpredu, ako keby pravidlo 

neporušila môžeme, myslím si považovať za „získanie podstatnej výhody“. Pozrime sa teraz 

na príklad. Na obr. 44-1a sa loď na pravoboku P približuje k náveternej značke zľava.  

 

Obrázok 44-1b 
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Zvyšok flotily sa približuje k značke sprava. Podľa RRS 10 je loď P na pravoboku a musí 

udržiavať odstup. Aby udržiavala odstup, musí loď P zmeniť bok a minúť značku na 

nesprávnej strane alebo odpadnúť a minúť flotilu lodí za ostatnou z nich. Ale loď P 

pokračovala plachtení ku značke a zmenila bok v závetrí lode S, ktorá má právo plavby. Tým 

loď P porušila RRS 10 a RRS 14. Tým, že loď P pokračovala vo svojom smere, jedna z lodí 

s právom plavby zmenila kurz, aby sa jej vyhla, čím loď P porušila aj pravidlo RRS 13.  

 

Obrázok 44-1b 

Inými slovami porušila pravidlo a navyše porušila aj RRS 31 dotykom značky. Na obr. 44-1b 

vykonala loď P rýchlo trestnú obrátku a pokračovala v plachtení pred niekoľkými loďami 

miesto toho, aby sa otočila na nesprávnu stranu značky alebo odpadla a preplávala za flotilou 

lodí s právom plavby. Podľa môjho názoru týmto loď získala podstatnú výhodu porušením 

pravidla RRS 44.1, čo si vyžiada jej odvolanie. 

 

RRS 44.2   Trest jednej obrátky 

 Po získaní dostatočného odstupu od ostatných lodí vykoná loď tak rýchlo, ako je to 

možné po incidente jednu trestnú obrátku alebo požadovaný počet trestných obrátok 

v rovnakom smere a každá obrátka musí obsahovať jednu zmenu boku a jedno prehodenie. 

Keď loď vykonáva trestnú obrátku na alebo v blízkosti cieľovej čiary, musí plachtiť úplne na 

kurzovej strane cieľovej čiary pred dôjdením do cieľa. 

 RRS 44.2 pridáva ďalšiu podmienku pred vykonaním trestnej obrátky: Po získaní 

dostatočného odstupu od ostatných lodí vykoná loď tak rýchlo, ako je to možné po incidente 

vykoná jednu trestnú obrátku. Toto určuje nie len mať dostatočný odstup od ostatných lodí 

pred vykonávaním trestnej obrátky, ale skutočne mať odstup a neplachtiť pozdĺž a čakať kedy 

sa uvoľní priestor alebo je pre loď výhodné vykonať trestnú obrátku.  US plachetné 

odvolávky podporujú predchádzajúcu diskusiu k RRS 44.1 a 44.2. Prvý paragraf odvolacieho 

výboru stanovuje: RRS 44.1 povoľuje lodi vykonávať trest v čase incidentu. Pravidlo RRS 

44.2 vyžaduje od lode vykonávajúcej trest plachtiť s dostatočným odstupom od ostatných lodí 

tak rýchlo, ako je to možné  po incidente a urýchlene vykonať  jednu obrátku, ako je to 

stanovené v pravidle. Spolu tieto pravidlá vyžadujú od lode, ktorá sa rozhodne vykonať trest, 

vykonať ho tak rýchlo, ako to je možné po incidente. Pravidlo neposkytuje lodi čas na to, aby 

zvažovala, či porušila pravidlo. Ak odkladá vykonanie trestných obrátok, môže byť potrestaná 

diskvalifikovaním. Posledná veta RRS 44.2 vyžaduje od lode, ktorá robí trestné obrátky na 

alebo v blízkosti cieľovej čiary, aby sa vrátila celá na kurzovú stranu cieľovej čiary predtým, 

ako prejde do cieľa. Jasne povedané, trestná obrátka sa musí vykonať pred tým, ako loď 
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prejde cieľom, takže, ak loď vykonáva trestné obrátky po prejdení cieľovej čiary, musí sa 

vrátiť na kurzovú stranu a až potom znova prejsť cieľovú čiaru.  

 Kým RRS 44 definuje a popisuje trest, RRS 21.2 – Vykonávanie trestov ukladá 

doplnkové požiadavky pri vykonávaní trestu. Stanovuje: Loď vykonávajúca trest musí 

udržiavať odstup od takej, ktorá ho nevykonáva. Znamená to, že pokiaľ je loď v procese 

vykonávania trestnej obrátky, má voči ostatným lodiam, ktoré nevykonávajú trestné obrátky 

povinnosť udržiavať odstup. RRS 21 v časti D – Ostatné pravidlá, ktoré stanovuje: Keď platia 

pravidlá 21 alebo 22 medzi dvoma loďami, pravidlá časti A neplatia. 

 Napriek tomu, že je loď povinná udržiavať odstup v priebehu vykonávania trestnej 

obrátky má všetky ostatné práva od okamihu, keď začne až do ukončenia trestnej obrátky. 

Keď získa po ukončení trestnej obrátky právo plavby podľa RRS 15 - Získanie práva plavby, 

musí spočiatku dať ostatným lodiam priestor na udržiavanie odstupu. Keď sú ostatné lode 

v blízkosti lode vykonávajúcej  trestnú obrátku, majú podľa RRS 23.2 zakázané úmyselne 

prekážať lodi, ktorá vykonáva trestné obrátky. RRS 23.2 stanovuje: s výnimkou toho, keď 

plachtí svojim správnym kurzom, nesmie loď prekážať lodi, ktorá vykonáva trestnú obrátku 

alebo plávajúci na inom kurzovom ramene. Na záver posledné slová o trestoch. Ak potom, čo 

bol na loď podaný protest a rozhodne sa nevykonať trestnú obrátku alebo dlho odďaľuje jeho 

vykonanie a protestová komisia zistí, že porušila pravidlo, môže byť diskvalifikovaná (DSQ). 
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Príručka 7: Časť 5 – Protesty, náhrady, vypočutie, zlé chovanie sa 

a odvolanie sa proti 

 

 

  

 

  


