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Generálne zhromaždenie (GZ) 

Asociácie lodnej triedy Kajutové plachetnice (ALT KJP) 
 
konané dňa 03.02.2018 v sobotu v Dome kultúry železníc Slovenskej republiky vo Zvolene, 
ulica Sokolská 69, so začiatkom o 10:00, 
 
prijalo nasledovné dokumenty: 

Rokovací poriadok GZ (verzia 3, 03.02.2018), Stanovy ALT KJP (verzia 10, 03.02.2018) 
a Triedové pravidlá (verzia 11, 03.02.2018) a nasledovné 
 
uznesenia: 

1. Lodiam triedy Micro Vampire, Kondor a Maria, nie je možné na základe nameraných 
hodnôt vypočítať DH.  

2. GZ na základe návrhu TK schvaľuje prideliť lodiam Kondor a Maria DH nasledovne: 
DH lode Cmota, mínus 2 % časovej korekcie, t. j. DHpridelený = DHCmota – (2000 – 
DHCmota)* 0,02. 

3. TK navrhuje prideliť lodi Vampire DH nasledovne: DH lode Cmota, mínus 4 % časovej 
korekcie, t. j. DHpridelený = DHCmota – (2000 – DHCmota) * 0,04. 

4. Keďže DH nedokáže dobre postihnúť tvar trupu lodí Micro Proto, TK navrhuje upraviť 
takto pridelené DHpridelený nasledovne: všetky pridelené DHpridelený lodiam Micro Proto 
znížiť o ďalších 5 %, t. j. DHupravený = DHpridelený – (2000 – DHpridelený) * 0,05. 

5. GZ pripúšťa možnosť korekcie uznesení č. 1 až 4 podľa výsledkov školenia v Dánsku – 
apríl 2018. 

6. GZ schvaľuje pre preteky nasledovné odporúčané typy tratí: 
• karusel (Up and Down - TAUD), 
• trapézoid (Circle - TACI), 

s použitím príslušných DH a minimálnu dĺžku trate 5,5 km. 
7. GZ odporúča neštartovať rozjazdu pri vetre slabšom ako 2 m/s. 
8. GZ schvaľuje organizáciu majstrovstiev SR a pohárových pretekov v oboch 

kategóriách, športové lode a turistické lode, samostatne. 
9. GZ schvaľuje za čestného člena Miroslava Mokáňa. 

 
Výsledky volieb funkcionárov sú nasledovné: 

a) za Predsedu ALT KJP bol zvolený Peter Repáň (0905 642151, peter.repan@pce.sk), 
b) za členov Výkonného výboru ALT KJP boli zvolení Zdeno Csuday (0911 119899, 

csudayzdenek@gmail.com), Miroslav Mokáň (0905 277088, mokan.miroslav@gmail.com), 
Martin Ježko ml. (0918 311996, martin.jezko@gmail.com), Martin Kolesár (0903 905655, 

maros4341@gmail.com), Zdeno Novák (0903 144770, zdeno.novak@semaco.sk), Dezider 

Machovec (0902 950400, dezider.machovec@fiving.sk), Michal Kelemen (0903 308133, 

kelo@yachttravel.sk) a Richard Centový (0905 637256, richardcentovy@azet.sk), 
c) za členov Technickej komisie ALT KJP boli zvolení Ľuboš Kurej (0908 980220, 

lubos13@centrum.sk), ktorý bol zároveň zvolený za hlavného národného merača ALT 
KJP, Marián Babjak (0915 829405, babjak@sailing.sk), Zdeno Csuday, Peter Repáň, ktorý 
bol zároveň zvolený za národného merač ALT KJP a Matej Hajdučík (0918 597051, 

hajducikmato@gmail.com). 


