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Zápisnica 

zo zasadnutia Technickej komisie (TK) 

asociácie lodnej triedy kajutové plachetnice (ALT KJP) 
 
Dátum: 3.6.2016 
Miesto: hotel Zátoka, Domaša, Holčíkovce, rekreačná oblasť Eva 
Prítomní: Zdenek Csuday, Ľuboš Kurej, Igor Lehota, Marián Babjak a Peter Repáň 
 
Zápis: 

 
Technická komisia sa zoberala požiadavkou p. Hlavsu zo dňa 18.05.2016, aby plachetnice 
TAJAMA a SANTA MARIA, obe typu Skippi 650, boli zaradené do kategórie T1 – nad 6,50 
metra z dôvodu, že bola zistená jeho meraním ich dĺžka 6,53 m a že to požadujú aj majitelia 
lodí. 
 
Vyjadrenie TK: Keďže plachetnice triedy Skippi 650 sú konštruované ako lode one design 
s maximálnou dĺžkou 6,50 m (podľa dizajnéra Jerzyho Piesniewskeho dokonca 6,48 m – viď 
grafická príloha), čo je uvedené aj v ich technických preukazoch, požaduje TK premeranie 
dĺžky týchto plachetníc metódou o jeden rád presnejšou (+- 5 mm) za prítomnosti dvoch 
oficiálnych meračov triedy KJP. TK taktiež konštatuje, že rozdelenie plachetníc do tried T1 
a T2 s hranicou 6,50 m bolo stanovené so zámerom, že plachetnice triedy Skippi 650 budú 
pretekať v kategórii T2 s kratšími loďami, aby bolo zabezpečené dostatočné obsadenie tejto 
kategórie. 
 
TK sa zoberala požiadavkou p. Hlavsu zo dňa 18.05.2016, aby plachetnica VENUS bola 
zaradená do kategórie T3 – Turistická trieda. 
 
Vyjadrenie TK: TK požaduje nové premeranie všetkých parametrov lode VENUS 
a prepočítanie dánskeho handicapu 2016 s dôrazom na koeficient stability. Podľa výsledkov 
bude plachetnica zaradená do kategórií T1, T2 alebo T3 podľa súčasných platných pravidiel 
pre jednotlivé kategórie. TK konštatuje, že rozhodnutie majiteľa nepoužívať spinaker 
nezaraďuje automaticky plachetnicu do triedy T3, kde musí spĺňať ešte parametre veku 
a koeficientu stability. 
 
Na pripomenutie uvádza TK platné pravidlá pre kategórie KJP: 
 

• Trieda nad 6,5 m (T1, Divízia 1, Kategória 1): lode s dĺžkou väčšou ako 6,50 m, bez 
obmedzenia používania spinakra a moderných materiálov, bez ohľadu na indikátor 
stability. 

• Trieda do 6,5 m (T2, Divízia 2, Kategória 2): lode s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 
6,50 m, bez obmedzenia používania spinakra a moderných materiálov, bez ohľadu na 
indikátor stability. 

• Turistická trieda (T3, Divízia 3, Kategória 3): lode s indikátorom stability nižším ako 
70, staršie ako 10 rokov, so zákazom používania spinakra a používania moderných 
materiálov s výnimkou laminátov a plastov, dreva, zliatin hliníku a dacronu. 
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TK ďalej požaduje premerať všetky parametre lode TWISTER a prepočítanie jej dánskeho 
handicapu 2016. 
 
TK poveruje Ľuba Kureja vypracovaním návrhu opráv databázy plachetníc a certifikátov KJP. 
 
Zapísal: Peter Repáň 
 
Grafická príloha – schéma plachetnice Skippi 650: 
 

 


