
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V PRETEKOCH DRUŽSTIEV V TRIEDE OPTIMIST 

2004 
 

Rozpis pretekov 
 
 
1.   TK:  122 / 04 
 
2.   Miesto:  Slnečné jazerá v Senci 
 
3.   Vypisuje a organizuje: Slovenský zväz jachtingu 

Technicky zabezpečuje: Yacht Club Slovan Bratislava 
  
4.   Termín:   24.-26. 9. 2004 
 
5.   Trieda:  Trojčlenné družstvá v triede Optimist 
 
6.   Koeficient: 7 
 
7.   Funkcionári pretekov: 
 
      Riaditeľ:  Ivo Brachtl 
      Tajomník:  Ing. Ľubomír  Porubský 
      Hlavný rozhodca: Michal Jančina  
      Rozhodcovská komisia:  Pavol Popálený, Dana Jančinová, Elena Tomaschová, 

Alžbeta Horárová, Antonia Malá, Viera Teplá, Mária Vaďurová 
      Záchrana:     Ivo Vaďura 
      Zdravotné zabezp.:  MUDr.Vladimír Ferianec 
 
8.   Prihlášky: Termín podania prihlášok je do dňa 24.9.2004 do 10:00 hod., 
   prípadne zaslať na adresu : 
   Ivo Brachtl, Zálužická 23, 821 02 Bratislava 
 
9.   Štartovné: 900,- Sk/družstvo, splatných pri prezentácii 
 
10. Predpisy:  Pretekové pravidlá jachtingu PPJ 2001 – 2004, 
   Súťažný poriadok SZJ 2003 
   Predpisy lodnej triedy Optimist, 
   Rozpis MMS v pretekoch družstiev triedy Optimist, 
.   Plachetné smernice pre MMS v pretekoch družstiev triedy Optimist, 
   vyhlášky RK 
 
11. Podmienky účasti: MMS v pretekoch družstiev triedy Optimist sa môžu zúčastniť 

pretekári SR, ktorí predložia platný registračný preukaz. Zahraniční   
pretekári predkladajú pretekársku licenciu. Certifikát o premeraní lode 
musia predložiť všetci pretekári. 
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 nekmpletné, 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 pretekoch posledný. 

 
12.  Rozhodovanie: Porušenie pravidiel podľa Časti 2 PPJ, Oddiel A – D a pravidla 42 sa  

budú rozhodovať priamo na vode. 
 
13.  Časový program: 
 
       23.9.2004   18:00 – 20:00 hod. prijímanie prihlášok, prezentácia v lodenici YC Slovan 
       24.9.2004     8:00 – 10:00 hod. prijímanie prihlášok, prezentácia v lodenici YC Slovan 
            10:00 hod.  uzávierka prihlášok, kompletovanie družstiev, losovanie 
     označení a poradia štartov 
            11:00 hod.   slávnostné otvorenie pretekov 
            12:00 hod.  štart prvej rozjazdy 
       25.9.2004     9:00 hod.  štarty ďalších rozjázd 
       26.9.2004     9:00 hod.  štarty ďalších rozjázd 
            13:00 hod.  posledné možné znamenie výzvy 
         Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1 hodinu po skončení poslednej rozjazdy.  
            
14. Priebeh pretekov: Preteky sa konajú ako dvojboj trojčlenných družstiev podľa dodatku 

D PPJ 2001 – 2004. Počet rozjazd bude určený podľa počtu prihlásených 
družstiev. Počet dvojbojov a spôsob vyhodnocovania stanovia Plachetné 
smernice, ktoré budú k dispozícii pri prezentácii. 

 
15. Bezpečnosť: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ 

nepreberá zodpovednosť v prípade havárie, nehody, zranenia alebo inej 
škody. 

 
16. Zahraniční účastníci: Pri účastí zahraničného družstva bude vyhlásený Medzinárodný 

majster SR v preteku družstiev v triede Q a bude odmenený zvláštnou 
cenou. Prvé družstvo zo slovenského klubu bude vyhlásené za Majstra SR. 
Prvé tri družstvá zo slovenských klubov budú dekorované medailami. 

 
17. Informácie: Ivo Vaďura, Otakar Malý, tel. 0904 325 451,     SZJ tel. 02-49249206 

           e-mail  szj@sztk.sk 
 
 
 
 

Ivo Brachtl       Michal Jančina 
riaditeľ pretekov      hlavný rozhodca 


