
 
 

Rozpis pretekov 
 
 

Medzinárodné majstrovstvá SR 
Optimist družstvá 

 
 ČTK: 107 / 06 
 Miesto: Senec, Slnečné jazerá, Slovenská republika 
 Dátum: 15. - 17. 9. 2006 
 Vypisuje: Slovenský zväz jachtingu 
 Garant: Marián Babjak 
 Usporiadateľ: YC Slovan Bratislava 
 Riaditeľ: Ivo Vaďura 
 Tajomník: Simonne Vaďurová 
 Lekár: MUDr. Eva Feriancová 

 Hlavný rozhodca: Milan Boroš 
 PK: A. Horáková, A. Malá, V. Karvašová, V. Teplá, I. Puchoňová 

 Empajri: P. Popálený, D. Jančinová  

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

• Súťažný poriadok SZJ 2006 
• Plachetné smernice MMSR Q 2006 

 Spôsobilosť 
 a účasť: Preteky sú otvorené pre trojčlenné družstvá lodí triedy Optimist. 
  Koeficient pretekov je 7. Výkonnostné body SZJ dostane každý pretekár podľa výsledného 

umiestnenia jeho družstva. 

  Prihlášky (jedna prihláška na družstvo – kompletné, nekompletné, alebo nezaradeného 
pretekára) na predpísanom formulári SZJ sa zasielajú poštou alebo faxom na adresu 
Slovenský zväz jachtingu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, SR,č.faxu 02 / 4924 9206 

  najneskoršie do 11. 9. 2006, alebo sa podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii 
pretekov, ktorá je umiestnená v lodenici YC Slovan Bratislava, v čase registrácie s vkladom vo 
výške 900.- Sk za družstvo (alebo 300.- Sk na pretekára v prípade nekompletného družstva). 

MM SR v pretekoch družstiev triedy Optimist sú vypísané pre trojčlenné družstvá. Družstvo je 
spravidla zložené z troch pretekárov z jedného klubu. Ak klub prihlási 3 a viac pretekárov, 
musia vytvoriť družstvo(á). V prípade, že majú jedno družstvo nekompletné, doplní sa 
nezaradeným pretekárom z iného klubu. Pretekári klubov, v ktorých nemohli postaviť klubové 
družstvo pre ich nedostatočný počet, sa môžu prihlásiť na preteky ako nezaradení a doplnia 
prihlásené nekompletné družstvá. Počas pretekov nie je možné meniť ani dopĺňať zostavu 
družstva. V prípade, že pretekár nemôže v pretekoch pokračovať, družstvo môže súťažiť ďalej. 
Za nepretekajúceho člena družstvo dostane taký počet bodov, ako keby bol v cieli posledný. 

Program rozjázd: Registrácia: 14.9.2006 18:00 - 21:00 a 
   15.9.2006 8:00 - 11:00 
  v kancelárii pretekov v lodenici YC Slovan Bratislava. 
  Pri registrácii pretekárov kapitán družstva musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady : 

• Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
• Registračný preukaz SZJ všetkých členov družstva, v ktorom je potvrdenie o ich registrácii 

v ich národnom zväze v roku 2006 
• Platné premeriavacie certifikáty lodí alebo doklad Medzinárodnej asociácie lodnej triedy 

o premeraní lodí. 

  Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 15.9.2006 o 13:00. 
  Spôsob pretekania a hodnotenia určia Plachetné smernice. 



  Posledný možný čas znamenia výzvy je 17.9.2006 o 13:00. 

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

 Trate: Trať je uvedená v doplnku plachetných smerníc. 

 Ceny: Pri účastí zahraničného družstva bude vyhlásený medzinárodný majster SR v pretekoch 
družstiev v triede Optimist a bude odmenený zvláštnou cenou. Prvé družstvo zo slovenského 
klubu bude vyhlásené za majstra SR. Prvé tri družstvá zo slovenských klubov budú dekorované 
medailami. 

 Vzdanie sa 
 zodpovednosti: 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: Kontakt : Slovenský zväz jachtingu: tel.,fax: +421-2-4924 9206   e-mail: jachting@sztk.sk 
Riaditeľ pretekov: Ivo Vaďura, tel.: +421 905 385618   e-mail: pinky@computel.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


