
 

 

ROZPIS PRETEKOV 
 

Názov pretekov: Mayerov memoriál 2020 

ČTK: 307 

Triedy a koeficienty:  RAC,BIC, - 5, KJP-4 

Termín konania: 18.7.-19.7.2020 

Usporiadateľ: Slovenský zväz jachtingu, 
Technicky zabezpečuje: JK Prešov 
Miesto konania: Domaša - Dobrá 

 

 
1  PRAVIDLÁ 
1.1  Preteky sa budú riadiť pravidlami tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu 

2017-2020 (PPJ) 
2  SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
2.1 Preteky sú otvorené pre všetky lode triedy RAC, BIC.a KJP 

2.2 Lode, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky v kancelárii pretekov 
3  ŠTARTOVNÉ 
3.1 Požadované štartovné je 10 € za pretekára, mládež 5 € 

4.  ČASOVÝ PROGRAM 
4.1 Registrácia: 
 Čas a dátum: 18.7.2020 od 8:30 do 10:30 hod. 

Miesto: v kancelárii pretekov prístrešok u Martina Ježka  v RS Dobrá 
Pretekári lodnej triedy , RAC a  BIC sa budú registrovať v ATU Košice.. 

4.2  Termíny pretekania: 
 18.7.2020 pretekanie 3+2 rozjazdy 

             19.7.2020         pretekanie 3 rozjazdy 

4.3 Plánovaný počet rozjázd: 8 

4.4 Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu nebude daný skôr ako o 12:00 hod dňa 
18.7.2020 Štart poslednej možnej rozjazdy je 19.7.2020 o 14:00 hod. Vyhlásenie výsledkov 
bude hodinu po skončení poslednej rozjazdy. 

5  PLACHETNÉ SMERNICE 
Plachetné smernice budú zverejnené o 8:30 hod dňa 18.7.2020 na tabuli pretekovej komisie 
v lodenici ATU Košice a pod prístreškom Martina Ježka v RS Domaša – Dobrá. 

6  MIESTO 
6.1  Priestor pretekov na vodnej nádrži Domaša medzi RS Dobrá ,Poľany a Eva Holčíkovce. 
7 TRATE 
7.1.      Trať bude znázornená na tabuli PK .Jedná sa o dvojkarusel 
8.  BODOVANIE   

8.1  3 rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné. 
8.2 (a) Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. 

(b) Keď sa uskutoční 4-7 rozjazd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd 
s vylúčením najhoršieho umiestnenia. Pri odjazdení 8 rozjázd sa dve najhoršie umiestnenia 
škrtnú           

9.  CENY 
Prví traja pretekári v každej triede získajú diplomy a vecné ceny. 

10.  VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, 
Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, 
osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po 
pretekoch. 

11.  ĎALŠIE INFORMÁCIE  
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím: 
Martin Ježko jun ., mobil: 0918 311996  martin.jezko@gmail.com 

 Miroslav Moká ň, mobil: 0905 277088  mokan.miroslav@gmail.com 


