
Rozpis pretekov v jachtingu 
Regata kajutových lodí – čtk 205 

Pretek Slovenského pohára 
Dátum :  11 – 12.8.2007 
Usporiadateľ :  vypisuje SZJ ; organizuje  Yacht Club TJ Nižná 
Miesto konania :  Oravská priehrada – bývala lodenica YC Nižná 
Funkcionári :  Riaditeľ:  Novák Zdeno               ? 
                         Hlavný rozhodca :  Jaromír  Marynčák 
Pravidlá: 

• Pretekových pravidlách jachtingu 2005-2008. 
• Súťažný poriadok SZJ SUP 2007, 
• Všeobecné plachetné smernice 2007; doplnky  / zmeny  obdrží každá prihlásená loď pri registrácii 
• Tento rozpis 
• Vyhlášky a oznamy Pretekovej komisie na brehu i na vode 

 Spôsobilosť a účasť: 
• Lodná trieda KJ (Kajutové jachty), koeficient 5. 
• Prijatím prihlášky k preteku, zaplatením štartovného a predložením požadovaných dokladov 
• Osvedčenie plavidla vydaného SPS, Preukaz odbornej spôsobolosti k vedeniu malého plavidla 

Štartovné: 
•  400 Sk / loď 

Registrácia: 
• Registrácia pretekárov / lodí  bude u lodenice ;  dňa 11.8.07 od 8,00  do 9,30 hod ; dodatočne je možné 

prijať prihlášku do doby štartu 2. rozjazdy  
• Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady : 

               • Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
               • Platný registračný preukaz SZJ členov posádky , alebo preukaz iného národného zväzu 
               • Platný premeriavaní certifikát lode (DH). Preteková komisia môže výnimočne pripustiť štart i lode bez  
                 certifikátu ,keď predloží požadované údaje o lodi a potom jej bude pridelený handicap na tento pretek. 
 Termíny pretekania : 

• Zahájenie preteku a informácia o 10,00 hod 
• Predpokladaná výzva pre prvú rozjazdu o 11,00 hod 
• Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň o 13,00 hod. 
• Pretek je vypísaný na 5 rozjázd                
• Upresnenie ďalších rozjázd bude určené vyhláškou hlavného rozhodcu, alebo zvolanou poradou 

kormidelníkov 
 Meranie: 

• Premeriavanie lodí bude vykonané námatkovou kontrolou po dobu preteku. 
Bodovanie: 

• Pre určenie poradia lodí v jednotlivých rozjazdách bude použitý Dánsky Handicap;  pre určenie poradia 
v preteku sa použije nízkobodový system. 

Ceny:    víťaz pohár; účastníci suvenír 
Reklama: 
               Kategória C 
Vzdanie sa zodpovednosti: 

• Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie 
pretekať. 

           Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť,   ktorá 
by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode (v prípade mládeže    
zodpovedná dospelá osoba) potvrdzuje svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne 
spôsobilá zúčastniť sa pretekov. 

Poistenie: 
• Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou pre dobu trvania 

pretekov. 
Postihy: 

• Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť pretekára z účasti na MSR 
bez nároku na akúkoľvek náhradu – podľa pravidla 69 PPJ. 

Kontaktná dresa :  
• Novák Zdeno, Na Ostrvke , Nižná 027 43 , tel. 0903144770 

 
Riaditeľ preteku:  Novák Zdeno                                                        Hlavný rozhodca :  Jaromír Marynčák 



                                                                                                                                      
 
 


