
Wallnerov Memoriál 2012 

Rozpis pretekov 

 

ČTK:  119 / 12 

Miesto : Senec, Slnečné jazerá, Slovenská republika 

Dátum : 22.9.2012 - 23.9.2012 

Vypisuje : Slovenský zväz jachtingu 

Usporiadate ľ: TJ YC Slávia Senec  

Riadite ľ: Tibor Hošták 

Hlavný rozhodca:  Martin Holák 

 

1 PRAVIDLÁ 
 
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu 2009-
2012 (PPJ). 
 
1.2 Platia: 
a) Súťažný poriadok SZJ 2012 (SP), 
b) Všeobecné plachtené smernice 2012 (VPS), 
c) Plachetné smernice, 
d) Vyhlášky pretekovej komisie. 
 
 
2 REKLAMA 
 
2.1 Reklama nie je obmedzená. 
2.2 Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ. 
 
 
3 SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
 
3.1 Preteky sú otvorené pre všetky lode triedy 470, 420, Finn, Europa, RS Feva, Raceboard, Laser, 
Laser Radial, Laser 4,7 a Q. 
 
 
4 ŠTARTOVNÉ 
 
4.1 Štartovné sa nevyžaduje. 
 
 
5 ČASOVÝ PROGRAM 
 
5.1 Registrácia: 
Čas a dátum: 22.9.2012 od 09:30 do 10:30 hod 
Miesto: v kancelárii pretekov v lodenici TJ YC Slávia Senec 
Pri registrácii je potrebné predložiť úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku na preteky podpísanú 
kormidelníkom. 
 



5.2 Termíny pretekania: 
22.9.2012 pretekanie 
23.9.2012 pretekanie 
5.3 Plánovaný počet rozjázd: 8 
5.4 Štart poslednej možnej rozjazdy je druhý deň preteku 2.9.2012 o 15:00 hod. 
 
 
6 MERANIE 
 
Meranie lodí nebude robené. 
 
 
7 PLACHETNÉ SMERNICE 
 
Plachetné smernice budú zverejnené o 9:30 hod dňa 22.9.2012 na tabuli pretekovej komisie v lodenici 
TJ YC Slávia Senec. 
 
 
8 MIESTO 
 
8.1 Priestor pretekov na Slnečných jazerách v Senci. 
 
 
9 BODOVANIE 
9.1 Použije sa nízkobodový bodovací systém podľa Dodatku A PPJ. 
9.2 Jedna rozjazda je potrebná, aby boli preteky platné. 
9.3 (a) Keď sa uskutočnia menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. 
(b) Keď sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd 
s vylúčením najhoršieho umiestnenia. 
(c) Keď sa uskutoční 8 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 
dvoch najhorších umiestnení. 
 
 
10 RÁDIOVÉ SPOJENIE 
S výnimkou núdze loď nesmie používať rádiové spojenie počas pretekania, ani nesmie prijímať 
rádiové správy, ktoré nie sú dostupné všetkým lodiam. Tento zákaz platí aj pre mobilné telefóny. 
 
 
11 VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie 
pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie 
alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. 
 
 
 


