
                    
 

 
                              
                               Krištá ľový pohár                 

50. ročník 
 

Vážení jachtári, 
Vzhľadom na sú časnú situáciu s coronavirusom (COVID-19) bude regat a 50. ročník 
Krištá ľového pohára 2020, ktorá sa mala kona ť 25.4. – 26.4.2020 zrušená. 
O ďalších prípadne možných termínoch usporiadania rega ty budeme v čas informova ť. 
Dear sailors,  
given the actual situation with coronavirus (COVID- 19) the organizing team decided to 
cancel the regatta Krištá ľový pohár 2020.                             

 

Rozpis pretekov 
 ČTK:  102 / 2020 
 Miesto : Senec, Slnečné jazerá  
 Dátum : 25.4. – 26.4.2020 
 Vypisuje : Slovenský zväz jachtingu 
 Usporiadate ľ: YC SLOVAN Bratislava 

 Riaditeľ: Ľubomír Porubský 
 Tajomník: Viera Šabová 
 Hlavný rozhodca: Michal Jančina 
 PK: Palo Popálený, Zuzana Kančevová, Jana Uličná 
             Záchrana: Jano Puchoň 

 Pravidlá:  Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. 

Spôsobilos ť a účasť: Preteky sú otvorené pre lode nasledujúcich tried, ktorých každý člen posádky spĺňa požiadavky 
Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti: 

 

Trieda: OPT L47 LAR LAS FINN 420 RSF 

Koeficient:  5 5 2 5 5 5  2 
  
  Štartovné 15 € na pretekára.  
  Lode sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ. 
  Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov. 

Časový program:  Registrácia: 25.4.2020 9:00 - 11:00  

  v kancelárii pretekov v lodenici YC SLOVAN Bratislava. 

  Plánovaný počet rozjázd je 8 pre každú triedu. 
  Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 25.4. o 12:00. 
  Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK. 
  Posledný možný čas znamenia výzvy je 26.4.2020 o 16:00. 

 Meranie:  Každá loď musí mať platný premeriavací certifikát a v prípade vyzvania od PK ho predložiť. 

Plachetné smernice:  Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie. 

 Trate:  Trate budú uvedené v doplnku plachetných smerníc. 

  
 Zodpovednos ť: Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4, 

Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovedosť za poškodenie materiálu, 
osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. 

Ďalšie informácie:  Kontaktujte prosím usporiadateľa pretekov: 

  Ľubomír Porubský  lubomir.porubsky@omv.com tel.  00421 903 432063  
 Peter Šabo   petersabo@petersabo.sk tel.  00421 903 452419  
  


