
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis pretekov v jachtingu 
 

Veľká cena Slovenska 
 
 
 

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska 
v triedach 420 a Laser standard 

 
 

Československý pohár v triedach 420 a Optimist 
 
 

Slovenský pohár v triedach 420, 470, Laser standard a Optimist 
 
 
 
 

TK—125, Piešťany Sĺňava, 13.7.2007 –15.7.2007 
Usporiada Slovenský zväz jachtingu  

Organizuje Tatran Bratislava 
 

Riaditeľ R. Norulák 
Predseda Jury P. Šabo 

Hlavný rozhodca M. Jančina 
 



1. Pravidlá 
Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtin-
gu 2005—2008. 
 
2. Triedy a koeficienty 
470–5, 420–7,  OPT–6, LAS–7 
 
3. Spôsobilosť 
Zúčastniť sa môže každý člen SZJ so zaplatenou registráciou SZJ na rok 2007, alebo člen iného 
národného zväzu, po podaní prihlášky a zaplatení štartovného v kancelárii pretekov. 
 
4. Štartovné 
470, 420 – 600,- Sk 
OPT, LAS – 300,- SK 
 
5. Časový program 
Preteky sú vypísané pre všetky zúčastnené triedy na 9 rozjázd. 
12.7.  štvrtok 18:00–20:00 registrácia a preberanie prihlášok 
13.7.  piatok 08:00–10:30 registrácia a preberanie prihlášok 
  10:30  slávnostné zahájenie pretekov 

14:00 predpokladaný štart 1. rozjazdy, štart ďaľších rozjázd podľa signa-
lizácie a oznamov RK. Žiadna rozjazda nebude odštartovaná neskôr 
ako 15.7 o 13:00 

Slávnostné ukončenie pretekov a dekorovanie víťazov sa uskutoční cca. 1 hodinu po dokončení 
poslednej rozjazdy. 
 
6. Bodovanie 
Použije sa nízkobodový bodovací systém podľa dodatku A4 PPJ. 
 
7. Kategórie 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v triede  420 – celkové poradie, dospelí, mládež 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v triede LAS – celkové poradie, dospelí, mládež 
 
8. Vyhodnotenie a ceny 
VV SZJ vypisuje Majstrovstvá Slovenska (M SR) pre všetky triedy ako Medzinárodné majstrov-
stvá Slovenska, alebo ako Majstrovstvá Slovenska. Majstrovstvám Slovenska vypísaným ako 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska bude tento štatút v jednotlivých triedach uznaný v prípa-
de, ak sa v danej triede zúčastní týchto pretekov aspoň jedna zahraničná posádka, ktorá je členom 
národnej jachtárskej asociácie evidovanej v ISAF. Prvá posádka z celkového poradia získa titul 
Medzinárodný majster Slovenska, prvá posádka zložená z pretekárov so slovenským štátnym ob-
čianstvom získa titul Majster Slovenska.  
 
V prípade, že sa v danej triede Medzinárodných majstrovstiev Slovenska zúčastnia len posádky 
so slovenským štátnym občianstvom, prvá posádka z celkového poradia získa titul Majster Slo-
venska. 
 
Preteky budú uznané ako M SR len za predpokladu, že budú odjazdené aspoň tri rozjazdy a počet 
vyhodnotených posádok v triede bude minimálne päť.  



 
Majstrom SR (alebo Medzinárodným majstrom Slovenska  sa stáva prvá posádka z celkového 
poradia v každej vypísanej triede. Prvé tri posádky celkového poradia získajú na Medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska vecné ceny a diplomy. Prvé tri posádky zložené z pretekárov so slo-
venským štátnym občianstvom  sú aj na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska vyhodnoco-
vané rovnako, ako na Majstrovstvách Slovenska, a teda obdržia medaily a diplomy. Prvé tri 
posádky v jednotlivých vypísaných kategóriách získajú na Majstrovstvách Slovenska medaily a 
diplomy. Usporiadateľ môže udeliť aj ďaľším v poradí vecné ceny. 
 
9. Reklama 
M SR sú preteky kategórie C podľa ISAF Smernica 20, Kódex reklamy. 
 
10. Zodpovednosť za škodu 
Usporiadateľ ani žiadna iná organizačná zložka nenesú zodpovednosť za škody spôsobené na 
zdraví, živote alebo materiálnom vybavení zúčastnených pretekárov a lodí. 
 
 


