
                                                        

REGATA H2O 2010 
ROZPIS PRETEKOV 
Názov preteku : REGATA H2O 2010 
ČTK : 205 
Miesto konania : Oravská priehrada-Nábrežie Oravskej priehrady Námestovo- 
Lodenica 
Dátum konania : 10.07 - 11.07.2010 
Usporiadate ľ: Slovenský zväz jachtingu, YACHTCLUB-H2O-CENTRUM 
Riadite ľ pretekov : Václav Crk 
Hlavný rozhodca : Ing. Igor Lehota 
Triedy: 470-3 420-3 OPT-3 EUR-2 FIN-3 KJP-5 NL-3 
Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu pre r.2009- 
2012, podľa platného Súťažného poriadku 2010, podľa tohto Rozpisu pretekov, 
podľa Všeobecných plachetných smerníc SZJ 2010 a podľa smerníc Organizačného 
výboru, pretekovej a rozhodcovskej komisie. 
Prihlášky a registrácia pretekárov : Registrácia pretekárov sa koná v deň pretekov 
10.7. od 8.30 do 9.30 v kancelárii pretekov. Pri registrácii sa prihlášky na 
predpísanom formulári SZJ podávajú osobne Rozhodcovskej komisii kancelárii s 
vkladom dospelí 5 € za osobu , mládež a dôchodcovia 3 €. Pri registrácii pretekárov 
kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady : 
· Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
· Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, v ktorej je potvrdenie o ich 
registrácii v SZJ v roku 2010 
Program rozjázd: Preteky sú vypísané na 8 rozjázd, pri čom pre vyhlásenie 
výsledkov pretekov je Potrebné uskutočniť najmenej 4 platné rozjazdy. Preteková 
komisia môže uskutočniť za jeden deň najviac 6 rozjázd, pričom za sebou. môžu byť 
uskutočnené najviac 5 rozjazdy. 
Výzva pre prvú rozjazdu: Sa uskutoční dňa 10.07.o 10:00 hod. Štart ďalších 
rozjazd podľa rozhodnutia PK. Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň 
pretekov je dňa 11.07. o 15:00 hod 
Bodovanie: Bude sa používať nízko bodový systém bodovania podľa Dodatku A 
PPJ 2009 – 2012. 
Plachtené smernice : Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 
2010, Špeciálne plachetné smernice, uverejnené na vývesnej tabuli pretekovej 
komisie. 
Zodpovednos ť : Pretekári sa zúčastňujú pretekov na 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. 
Poistenie: Každá zúčastnená loď má byť poistená voči poškodeniu treťou osobou 
pre dobu trvania preteku. 
Kontaktné údaje : Václav Crk, tel. 0905 803 226 


