
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 
Europa 2003. 

Slovenský pohár Optimist. 
 
 

Rozpis pretekov. 
 

Poriada :                                                                             Slovenský zväz jachtingu 
ČTK     :                                                                              259 
Dátum  :                                                                              4. – 6. augusta 2003  
Miesto  :                                                                              Liptovská Mara – TJ Fatran 
Technické zabezpečenie :                                                  TJ Fatran L. Mikuláš, ALT Europa 
Triedy :                                                                                E, Q 
 
Funkcionári regaty : 
 
Riaditeľ               :                                                              Ing. Brestovský Štefan 
Hlavný rozhodca :                                                              Kopp Miroslav 
Rozhodcovia        :                                                              Gáal Pavol 
                                                                                             Barcík Marian 
                                                                                             Koppová Jana  
 
Jury                     :                                                               MUDr. Antalová Kvetoslava 
                                                                                             Marynčák Jaromír  
                                                                                             Gáal Pavol  
                                                                                              
 
Garantom pretekov :                                                         Slovenský zväz jachtingu 
 
Koeficient :                                                                          E(7), Q(5) 
 

   Pravidlá :   Preteká sa podľa PPJ 2001-2004, súťažného poriadku SUP-2003,  propozície    
MM SR 2003, Všeobecných plachetných smerníc VPS-2003, rozpisu MM SR 
Vaurien, triedových predpisov LT Europa, Špecialnych plachetných smerníc, 
vyhlášok a predpisov Rozhodcovskej komisie.   

    
Podmienky účasti : registračný preukaz s platnou lekárskou prehliadkov 
 
Prihlášky : čitateľne a úplne vyplnené sa príjímajú 4. augusta 2003 od 800 do 1000 hod. 
 
Časový rozpis :  4.8.                 1030 otvorenie pretekov 
                                                   1130 štart prvej rozjazdy 
                            4. a 6.8.          štart ďaľších rozjazd podľa RK 
                             
                            Posledný možný štart : 6.8.2003 o 1300 hod., ak dovtedy budú ukončené   
                                                                  aspoň 4 rozjazdy    
 
Vyhlásenie výsledkov : hodinu a pol po ukončení riešenia protestov, pred vlajkovým     
                                        stožiarom     
 



 
Rozjazdy a trate : preteky sú vypísané na 7 rozjázd, pri absolvovaní 4 rozjázd sa najhoršia           
                               nezapočítava do celkového výsledku 
 
Bodovanie : používa sa nízkobodový systém bodovania 
 
Špeciálne plachetné smernice : RK vydá podľa miestnych podmienok SPŠ a tieto budú 

vyvesené na vyhláškovej tabuli preteku aspoň dve hodiny pred štartom prvej 
rozjazdy a zostanú vyvesené do konca pretekov. 

 
Určenie víťazov a vyhodnotenie: preteky budú uznané ako M SR len za predpokladu, že 

budú odjazdené aspoň tri rozjazdy a počet vyhodnotených posádok v triede bude 
minimálne päť. Majstrom SR ( alebo Medzinárodným majstrom Slovenska ) sa 
stáva prvá posádka celkového poradia. 

                     Prvé tri posádky celkového poradia získajú na MM SR poháre a diplomy. Prvé 
tri posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom sú aj na 
MM SR vyhodnocované rovnako ako na M SR, a teda obdržia medaily 
a diplomy. 

                      
 
Štartovné : 300 Sk za loď 
 
Reklama : M SR sú preteky kategórie C podľa Dodatku 1 PPJ 2001-2004 
 
Ubytovanie :  

V obmedzenom počte vo vlastných stanoch a karavanoch v areáli TJ Fatran. 
 Stan      100 Sk/deň 
 Karavan    130 Sk/deň 
 Elektrická prípojka   50 Sk/deň 
 
ATC Lipt. Trnovec – tel. +421 44 5597430, +421 44 5597300 
 Malý/veľký stan   55/65 Sk/deň 
 Dospelí/deti do 16 rokov  110/60 Sk/deň 
 Karavan     90 Sk/deň 
 Elektrická prípojka   75 Sk/deň 
 Auto      70 Sk/deň 

KURTAXA (osoby nad 18 rokov) 10 Sk/deň 
Bungalov pre 3 osoby   800 Sk/deň 
Bungalov pre 4 osoby   1000 Sk/deň 

 
Hotel Pyramída (a penzióny v blízkom okolí) – tel. +421 44 5514484 
 Individuálne    500 Sk/deň 
 Pri rezervácii cez TJ Fatran (je nutné zaslať vyplnený dotazník o rezervácii 

ubytovania najneskôr do 21.7.2003) do 300 Sk/deň 
 
Stravovanie : zabezpečí usporiadateľ na zakúpené stravné lístky pri prezentácii 
 
Zodpovednosť : všetci pretekári a ich sprievodné osoby sa zúčastňujú pretekov na vlastné 

náklady a nebezpečie. Usporiadateľ neručí za žiadne škody na živote, zdraví 
alebo majetku účastníkov. Odporúča sa, aby sa účastníci dali poistiť pre prípad 
úrazu alebo škody. 

 



Postihy : Pre hrubé porušenie pravidiel alebo neprístojné správanie má RK právo vylúčiť 
pretekára z účasti na MM SR bez nároku na akúkoľvek náhradu podľa pravidla 
69 PPJ 2001-2004. 

 
Zmeny a doplnky tohto rozpisu sa zverejňujú na vyhláškovej tabuli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Štefan Brestovský                                                                          Ing. Peter Šabo 
      riad. pretekov                                                                                    predseda SZJ         
 
 
  
                            


