
Rozpis pretekov 
 
Názov: Majstrovstvá Slovenska 2004            Termín: 16.- 18.jún 2004 
ČTK: 164                                                        Miesto: Sĺňava Piešťany 
Usporiadateľ: TJ Sĺňava Piešťany 
Riaditeľ preteku: Daniel Manas  
Hlavný rozhodca: Kveta Antolová 
Rozhodcovská komisia:Peter Stahl,Júlia Prišticová 
Protestná komisia: Vanický, Stahl, Antolová 
Triedy: Winsurfing-WS (19), Formula Windsurfing-FW (22), Mistrál (20) 
Koeficient: WS 7, FW7, M 7         
 
1.  Preteky sa riadia: 

- Pretekovými pravidlami jachtingu PPJ 2001-2004 
- Súťažným poriadkom SUP 2003  
- Všeobecnými plachetnými smernicami 2004 
- Týmto rozpisom, ktorý upresňuje propozície MS, vydané SZJ 
- Vyhláškami usporiadateľa a rozhodcovskej komisie 
• Pre WS- International Raceboard Class Rules 2000, 
• Pre M - International Mistral One Design Class Rules 2003. 
• Pre FW- International Formula Windsurfing Class Rules 2002 

2.  Kategórie a zlučovanie: 
Všetky kategórie lodnej triedy WS, Mistrál štartujú spoločne, poradie v kategóriách je určené 
z celkového poradia v triede. Podmienkou vyhodnotenia kategórie je že v nej štartovalo minimálne 
päť posádok. Všetky kategórie v danej triede sa zlučujú pre vyhodnotenie v kategórii ,, Celkové 
poradie.“ 

V triede WS (19) budú vyhodnotené kategórie: 
Celkové poradie, ľahkí, ťažkí, ženy, dorastenci, dorastenky 
Ak je v danej kategórii menej ako päť posádok, zlučujú sa takto: Dorastenky sa zlučujú 
s kategóriou ženy, ženy sa zlučujú s kategóriou ľahkí, dorastenci sa zlučujú s kategóriou ľahkí. 
V kategórii ŤAŽKÍ môžu štartovať pretekári, ktorých hmotnosť v suchých plavkách počas trvania 
preteku je min. 75 Kg. 

V triede Mistrál budú vyhodnotené kategórie: 
Celkové poradie 
Štartovať môžu pretekári ak ich výstroj spĺňa triedové predpisy pre kategórie MOD. 

V triede FWC (22) budú vyhodnocované kategórie: 
Celkové poradie 

3.  Účasť 
Pretekov sa môže zúčastniť vo vypísaných lodných triedach a kategóriách, každý člen klubu alebo 
oddielu, ktorý je registrovaný v SZJ, alebo zahraničný účastník registrovaný národným jachtárskym 
zväzom, ak odovzdá prihlášku (tlačivo SZJ) podľa časového rozpisu v kancelárii pretekov. 

4. Registrácia pretekárov 
Registrácia pretekárov sa koná dňa 16.06.2004 od 07:00 do 09:30 v kancelárii pretekov. Pri 
registrácii pretekárov musí pretekár predložiť Rozhodcovskej komisii tieto doklady : 
• Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
• Registračný preukaz SZJ s registráciou na rok 2004. 

 
5. Štartovné 

Štartovné je 300 Sk splatné pri odovzdaní prihlášky v kancelárii pretekov. 
6. Priebeh pretekov: 



Piatok 16.6.2004 
7:00 – 09:00  registrácia pretekárov 

09:30 nástup pretekárov 
10:30 štart prvej rozjazdy 

Sobota 17.6.2004 
Štart dalších rozjázd podľa pokynov rozhodcovskej komisie 

Nedeľa 18.6.2004 
Štart dalších rozjázd podľa pokynov rozhodcovskej komisie 

14:30 posledný možný štart 
vyhlásenie výsledkov do 2 hodín po ukončení poslednej rozjazdy 

7.  Bodovanie:   
Používa sa nízkobodový systém bodovania. 

8.  Určenie víťazov a vyhodnotenie: 
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2004 sú vypísané ako Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. 
Tento štatút im bude priznaný ak sa pretekov zúčastní pretekov aspoň 1 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 občianstvom získa titul Majster Slovenska. V prípade, že sa Medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska zúčastnia len posádky so slovenským štátnym občianstvom, prvá posádka z celkového 
poradia získa titul Majster Slovenska. 
Preteky budú uznané ako M SR len za predpokladu, že budú odjazdené aspoň tri rozjazdy a počet 
vyhodnotených posádok v triede bude minimálne päť. 
Prvé tri posádky zložené na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska obdržia medaily a diplomy. 
Prvé tri posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom sú aj na 
Medzinárodných majstrovstvách Slovenska vyhodnocované 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 za podmienky, že ich počet v danej kategórii je minimálne päť . V jednotlivých 
kategóriách sa hodnotia iba posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom. 
Preteky sú vypísané na 9 rozjázd, pričom do celkového hodnotenia sa nezapočítavajú body 
z najhoršej rozjazdy po uskutočnení aspoň štyroch rozjázd, res. body z 2 najhorších rozjázd po 
uskutočnení aspoň 8 rozjázd. 

9. Doprava a ubytovanie 
Doprava pretekárov i lodí a ubytovanie a stravovanie pretekárov sa uskutoční na vlastné 
náklady.  
Možnosť ubytovania v areáli TJ Piešťany - izba 150 Sk/osoba, unimobunka 100 Sk/osoba, stan 
50 Sk. 

10.  Zodpovednosť:  
Všetci pretekári a ich sprievodné osoby sa zúčastňujú na pretekoch na vlastné nebezpečie. 
Usporiadateľ neručí za žiadne škody na živote, zdraví, alebo na majetku účastníkov.  

11.  Postihy:  
Pre hrubé porušenie pravidiel  alebo neprístojné správanie má RK právo vylúčiť pretekára z účasti 
na pretekoch bez nároku na akúkoľvek náhradu podľa pravidla 69 PPj 2001 2004. 

 
 
       Daniel Manas                                                 Kveta Antolová 
       Riaditeľ preteku                                             Hlavný rozhodca 
       0905 609230                                                   0904 444649 


