
Rozpis pretekov v jachtingu 
 

Názov pretekov : Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky 
Optimist družstvá 

ČTK : 120 / 05 
Miesto konania : Senec 

Dátum : 23. - 25. 9. 2005 
Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu 
Funkcionári : Garant : Marián Babjak; Riaditeľ : Ivo Vaďura; Hlavný rozhodca : Michal Jančina; 

Rozhodcovia : Antónia Malá, Mária Vaďurová, Viera Teplá, Viera Karvašová, Alžbeta Horáková; 
Empajri : Pavol Popálený, Dana Jančinová, Milan Boroš; 

Technicky zabezpečuje: YC Slovan Bratislava 
Triedy : OPT 7 – trojčlenné družstvá 

Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2005 – 2008, Súťažného poriadku SZJ 
SUP 2005,  rozpisu týchto pretekov, plachetných smerníc MM SR Optimist družstvá, triedových 
pravidiel Optimist, vyhlášok Pretekovej komisie. 

Prihlášky : 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 21. 9. 2005, alebo 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). 

Registrácia pretekárov : Registrácia pretekárov  sa koná dňa 22. 9. 2005 od 18:00 do 21:00 a dňa 23. 9. 2005 od 8:00 do 11:00 
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 SZJ v roku 2005 
• Platné premeriavacie certifikáty lodí alebo doklad Medzinárodnej asociácie lodnej triedy 

o premeraní lodí. 
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 : Preteky Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky 
Optimist družstvá sa konajú ako séria dvojbojov trojčlenných družstiev podľa dodatku D PPJ 2005 – 
2008. Počet dvojbojov bude určený podľa počtu prihlásených družstiev. Spôsob vyhodnocovania 
stanovia Plachetné smernice, ktoré budú k dispozícii pri prezentácii. 
Výzva pre prvý dvojboj sa uskutoční dňa 23. 9. 2005 o 13:00 hod. 
Štart ďalších dvojbojov podľa rozhodnutia PK. 
Štart posledného možného dvojboja v posledný deň pretekov je dňa 25. 9. 2005 o 13:00 hod. 

Plachetné smernice : Pre tieto preteky platia Plachetné smernice MM SR Optimist družstvá 2005, ktoré budú k dispozícii 
pri prezentácii.. 

Bodovanie : Spôsob určenia výsledkov stanovia Plachetné smernice. 
Protesty : Dvojboje budú sudcované na vode podľa Dodatku D PPJ.. 

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. 

Zodpovednosť : Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ, klub 
technického zabezpečenia, Preteková komisia ani žiadna ich zložka nenesú zodpovednosť za 
akékoľvek poškodenie, poranenie alebo stratu na majetku. Neručia za žiadnu ujmu na zdraví alebo na 
veciach, ktoré by vznikli v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. 

Poistenie : Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou  pre dobu 
trvania pretekov. 

Kontaktné adresy : Slovenský zväz jachtingu: tel.: 02 / 4924 9206, e-mail: jachting@sztk.sk 
Riaditeľ pretekov: Ivo Vaďura, tel.: 0905 385 618 
Hlavný rozhodca: Michal Jančina, tel.: 0903 826 007, e-mail: Michal.Jancina@pobox.sk 

 


