
MMSR Salona 38  - správa garanta

Od  7.10.2017 do 14.10.2017 sa v Maríne Kremík konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v lodnej 

triede Salona 38. Majstrovstvá boli vypísané Slovenským zväzom jachtingu a organizačne preteky zabezpečovali Jacht 

klub Trim Zvolen v spolupráci so spoločnosťou Yacht Travel.

Celkovo bolo prihlásených – 7 posádok zo Slovenskej republiky.

Žrebovanie lodí prebehlo transparentne, formou číselnej hry KENO 10. Všetky lode spĺňali triedové pravidlá SALONA 

38. Sobota 7.10.2017 bola určená na preberanie  lodí.   Tým že lode boli vyžrebované dopredu si posádky naplánovali 

svoj príchod podľa svojich možností a niektoré posádky vyrazili trénovať už v sobotu. V nedeľu bol plánovaný 

tréningový deň so skúšobnou rozjazdou čo väčšina posádok aj využila. Večer bolo slávnostné otvorenie pretekov 

a spoločná večera všetkých účastníkov  Počas pretekov sa odjazdilo celkovo 8 kvalitných karuselových i navigačných

rozjázd.

V celkom poradí si napokon titul vybojovala posádka pod vedením Daniela Kriša  pred posádkou s kapitánom Zdenom 

Csudayom a tretie miesto obsadila mladá posádka pod vedením Michala Kelemena.

MMSR one design SALONA 38 v námornom jachtingu priniesli vysokú športovú úroveň. Naše najlepšie 

námorné  posádky mali možnosť priamej konfrontácie na vode . Organizáciu majstrovstiev  zabezpečoval Jacht klub Trim 

Zvolen s technickým zabezpečením spoločnosti Yacht Travel na vysokej profesionálnej technickej i športovej úrovni. 

Otvorenie aj ukončenie pretekov bolo v dôstojných podmienkach so štátnou vlajkou i hymnou v súlade so súťažným  

poriadkom.

Rovnako vysoko hodnotím aj prácu rozhodcov Hlavným Rozhodcom bol Alen Kustič z Chorvátska a zo 

Slovenska Milan Boroš. Protestnú komisiu tvorili Igor Lehota, Martin Morávek, Alen Kustič. Výsledky boli zverejňované 

priebežne na stránkach SZJ.  Pretekalo sa korektne a počas pretekov nebolo potrebné riešiť žiaden protest. Riešila sa 

jedna žiadosť o nápravu, ktorá nebola priznaná.

Odporúčanie:

Do budúcnosti  by bolo dobré pokračovať v novom zavedenom formáte, kde sa jazdia karuselové i navigačné rozjazdy.

Pretekári ocenili v rámci nedeľňajšieho tréningu aj "skúšobnú rozjazdu" kde si preteková komisia vyskúšala súčinnosť a 

aj pretekári mohli vyskúšať loď s možnosťou porovnania s ostatnými loďami. Rovnako aj do budúcnosti odporúčam 

uskutočňovať majstrovstvá v podobných lokalitách s množstvom ostrovov, kde sa dajú pripravovať zaujímavé navigačné 

rozjazdy.

V Námestove 16.10.2017    Igor Lehota – Garant VV 




