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Správa zo školenia meračov na Dánsky handicap 

Dánsko, 20.4.2018 
 
 
Dňa 20.4.2018 v piatok sa uskutočnilo v impozantnom dánskom Dome športu (Idrættens Hus, 

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Denmark, https://www.idraettenshus.dk/) v závideniahodných 
priestoroch Dánskeho zväzu jachtingu (Dansk Sejlunion, http://www.sejlsport.dk/) školenie 
slovenských meračov Petra Repáňa (predseda ALT KJP) a Ľuboša Kureja (hlavný merač ALT KJP) na 
Dánsky handicap. Školiteľom bol Mikael Jeremiassen, konzultant pre pretekanie Dánskeho 
zväzu jachtingu (DZJ) (kapsejladskonsulent, Dansk Sejlunion. Tel: +45 88207017, mobil: +45 51273501, e-

mail: mikael@sejlsport.dk). 
 

 
 

Dánsky dom športu v Brøndby, zhruba 10 km západne od centra Kodane 

 
Ciele školenia boli: 
 

• nadviazať kontakty s kompetentnými osobami – autormi, prevádzkovateľmi 
a vlastníkmi Dánskeho handicapového systému 

• požiadať oficiálne a osobne o povolenie používať Dánsky handicap (DH) na Slovensku 
pre ALT KJP pri pretekaní kajutových plachetníc 

• požiadať oficiálne o povolenie preložiť texty DH do slovenčiny 

• preukázať z našej strany dostatočné meračské skúsenosti a príslušné vzdelanie 

• podrobne preštudovať poslednú verziu (marec 2017) Dánskeho handicapu pod 
vedením skúseného lektora 

• predostrieť a prekonzultovať v rámci diskusie otázky z našej strany 

• prekonzultovať možnosť prevzatia nami meraných údajov jednotlivých plachetníc do 
databázy Dánskeho zväzu jachtingu 

 
Školenie a konzultácie v anglickom jazyku trvali zhruba šesť hodín a boli školiteľom 
profesionálne vedené, za pomoci audiovizuálnej techniky a názorných pomôcok. Po 
úvodných slovách, kde sme oficiálne v mene ALT KJP požiadali o používanie DH na Slovensku 
sme prezentovali naše meračské vzdelanie a skúsenosti. Následne sme prebrali kompletnú 
meračskú časť DH s podrobným komentárom spôsobov merania. 
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Po prebratí DH sme začali konzultácie ohľadne našich problémov s meraním a výpočtami, 
najmä ohľadne spôsobu merania rozšírení trupu – t. j. krídiel, Gmax a Bmax, ohľadne 
nemožnosti výpočtu koeficientov pre niektoré malé lode triedy Micro Class a pod. 
Školiteľ nám prezentoval program na výpočet koeficientov z meraných údajov, ktorý 
obsahuje všetky možné kontroly nameraných údajov a funkčnosťou vysoko prevyšuje nami 
používané spôsoby výpočtu cez webové sídlo DH. Verzia programu pre samotný výpočet 
nám bola prisľúbená. 
 
Na záver sme si dohodli ďalší postup a to: 
 

• pripraviť a zaslať do DZJ našu databázu kajutových lodí s meranými údajmi – očistenú 
o neoverené údaje, 

• vyškoliť oblastných meračov pre jednotlivé KVO na Slovensku, 

• poskytnúť oficiálne povolenie pre používanie DH na Slovensku zo strany DZJ, 

• poskytnúť ALT KJP výpočtový program DH zo strany DZJ. 
 
Školenie a konzultácie podľa nášho názoru vysoko prekonali očakávané ciele. 
 
 
V Prešove dňa 24.04.2018 
 
 
Zapísali Peter Repáň a Ľuboš Kurej 
 

 
 


