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Správa o činnosti ALT KJP 
 
Lodná trieda KJP splnila svoj program športových podujatí v sezóne 2016. V zmysle dohody o rotácii vodných 
plôch pri organizovaní Majstrovstiev SR v kajutovom jachtingu sa v uplynulom ročníku konali 20. MM SR KJP na 
Zemplinskej Šírave. 
 Okrem toho kajutári plánovali uskutočniť Slovenské pohárové preteky v sezóne 2016 v počte 7. Na vodných 
plochách  Liptovská Mara , Domaša a Oravská priehrada sa konali 2 preteky počítané do SP a na Zemplínskej 
Šírave  sa konal jeden pretek SP. 
 
Vďaka aktivite oddielov sa podarilo splni ť celý program SP a uskuto čniť všetkých 7  pretekov SP aj keď 
Júnová regata na Domaši TK355 sa do SP výsledkov nepočítala lebo boli pre nepriaznivý vietor odjazdené len 2 
rozjazdy. Do pretekov o SP sa zapojilo 45 posádok čo je o dve viac ako v roku 2015. Spolu o  Slovenský pohár 
KJP súťažilo 122 pretekárov. Víťazom Slovenského pohára v lodnej triede KJP kategória T1 dlhé lode sa v roku 
2016 stala posádka  jachty  INFUNITY,kapitán Daniel Kriš  – JK PrešovTATUM Micha lovce, v kategorii T2 
krátke lode SP trofej získala posádka jachty TRIM Zvo len kapitán Zdenko Csuday a Jakob 
Rolík, v kategórii T3 turistické lode si trofej vyb ojovala posádka jachty Milenka kapitán Karol Hrubja k so 
synom Karolom . 
 
Za účasti 19 posádok zo Slovenska zorganizovali J.K. Cassovia Košice a TJ Metropol Ko šice v poradí 
jubilejne 20.-té  Medzinárodné majstrovstvá  SR v lo dnej triede KJP na Zemplínskej Šírave , kde jazdilo n a 
svojej  trati aj 5 posádok MicroClass svoje MSR. 
V kategórii T1 dlhé lode spomedzi 7 posádok a 23 pretekárov si víťazstvo odniesla posádka jachty Infinity 
(melges 24) v zložení Daniel Kriš,Kamil Kollár,Jaro mbek Martin a Záchv ěj Martin. 
 
V kategórii T2 krátke lode spomedzi 6 lodí a 13 pretekárov sa víťazom stala posádka jachty  
Black P (SeaScape 18) , v zložení Tomáš Tuleja, Andrea  Tulejová. 
 
V kategórii T3 turistické lode spomedzi šiestich posádok a 13 pretekárov sa víťazom stala posádka jachty 
Milenka v zložení Karol Hrubjak so synom Karolom. 
 
V lodnej triede MicroClass suťažilo 5 lodí a 15 pretekárov.Prvenstvo si odniesla posádka jachty Vampire 
v zložení Michal Kelemen, Anna Kelemen a Peter Šurín  
 
ALT KJP  v minulej sezóne  2016 síce spomedzi všetkých lodných tried skon čila na 1. mieste   získali sme 1 083 
164 bodov  a mali sme aj najvyšší počet  štartov  spomedzi všetkých lodných tried 619. Celkove v regatách KJP 
súťažilo 243 jachtárov čo je oproti roku 2015 viac o 35 pretekárov. 
Vzhľadom k tomu, že na lodiach KJP sú vždy 2-5 pretekári  je objektívnejším kriteriom  hodnotenie ALT 
podľa získaných bodov na jedného pretekára. Podľa výsledkov na webe je poradie ALT za rok 2016 takéto: 
1.RAC               21 522 bodov na jedného pretekára 
2.LASER Rad.    9 033 bodov 
3.OPTIMIST        7 139 bodov 
4.VAURIEN         5 428 bodov 
5.BIC techno       5 389 bodov 
6.MICRO             5 068 bodov 
7.KJP                  4 457 bodov   
 
Pozitívom je to, že sa mnohí kajutári zúčastňujú regát v zahraničí najmä v Rakúsku Braňo Zubáľ so svojou 
posádkou, ale aj posádka Infinity chodí na pohárové preteky melges 24 po celej Európe ako aj ďalší jachtári. 
Sú to veľmi pekne čísla, ktoré hovoria o tom, že táto lodná trieda má svoje miesto na slovenských vodách a je 
o ňu značný  záujem. Treba poznamenať že kajutoví jachtári významne bodujú aj medzi námorníkmi, ale aj 
v iných lodných triedach v ktorých vyrástli.  
 
V roku 2016 sme súťažili v súlade s rozhodnutím technickej komisie triedy KJP podľa Dánskeho HC s tým že sme 
lode kategorizovali podľa dlžky lode na T1 nad 6,5m ,T2 od 5,0m do 6,5m a T3 čo sú turistické lode na 
jednotlivých vodách. 
Čásť štartovného poľa T1 a T2  chce aby lodná trieda KJP prešla do hodnotenia podľa ORC. Za tým účelom boli 
vyškolení a certifikátom vybavení merači triedy  Peter Repáň a Ľuboš Kurej.  Následne boli vykonané prvé 
kontakty so zástupcami klubu ORC a boli premerané viaceré lode podľa uvedeného HC.Polský konštruktér 
Wojciech Spišiak však odmietol predložiť technickú dokumentáciu lodí Saturn a nemáme čo klubu ORC 
preukázať.Táto otázka ostáva otvorená aj do roku 2017. 
Majstrovstvá SR Kajutových plachetníc budú v roku 2017 na Liptovskej Mare v termíne 1.9.- 3.9.2017. 
 
 
 
V  Prešove 25.1.2017                                                Vypracoval: Miroslav Mokáň       


