
Rozpis pretekov v jachtingu  
Medzinárodné Majstrovstvá SR v lodnej triede – kaju tové plachetnice 2008 

 
 
Číslo TK : 208 – koeficient 7 
Termín konania : 22.8. – 24.8.2008 
Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu 
Technicky zabezpečuje : YC Pov. Bystrica + KVO Orava 
Miesto konania : Oravská priehrada, bývala lodenica YC OTF 
 
Funkcionári :  
Riaditeľ preteku :    Lovíšek Emil 
Hospodár /tajomník:  Gahírová Darina 
Technika:              Kriho Peter 
Garant SZJ :         Mokáň Miroslav 
Rozhodcovia :      Marynčák - HR, Kollár, Bělounek, Lovíšková 
Protestná komisia:  Mokáň + 2 rozhodcovia 
Merači:                      Hlavsa, Črep, Kriho, ......... 
 
Pravidlá : 
•••• Pretekové pravidla jachtingu 2005 - 2008 
•••• Súťažný poriadok SZJ SUP 2008   
•••• Všeobecné  plachtené smernice SZJ 2008 s doplnkami – budú zverejnené pri registrácii.  
•••• Vyhlášky pretekovej a rozhodcovskej komisie oznámené pred alebo počas preteku 
••••  Vyhláška ALT o definícii KJP, zaradenia do kategórie Racer a Cruiser , ....– bude zverejnené na 
    stránke  www.sailing.sk  
•••• Tento rozpis 
 
Spôsobilos ť a účasť : 
Preteky sú vpísané pre lodnú triedu  KJP (kajutové plachetnice) s kategóriami Racing a Cruiser               
Podmienkou účasti je: ••••podanie prihlášky k preteku s platnou registráciou členov posádky (SZJ, alebo 
iného zväzu – ISAF); ••••aspoň jeden člen posádky musí predložiť pri registrácii platný preukaz odbornej  
spôsobilosti kategórie C; ••••platný premeriavací protokol podľa dánskeho handicapu (DH) - loď  bez 
premeriavacieho protokolu môže výnimočne pretekať len so súhlasom PK a to po premeraní / 
prehodnotení  meračom a určení dočasného handicapu – požaduje sa zaslať aspoň 1 týždeň vopred 
premeriavací protokol lode s mierami na mail garantovi ; ••••osvedčenie plavidla vydaného ŠPS;     
••••zaplatenie štartovného. 

                                                                                                                                                              
Štartovné :  700 Sk loď + 100 Sk za člena posádky  

 
Časový program preteku :  
               21.8.2008 registrácia a premeriavanie lodí od 15,00 do 21,00 hod 
               22.8,2008 registrácia a premeriavanie lodí od 8,00 do 11,00 hod 
                               nástup – otvorenie MMSR o 11,30 hod 
                               stretnutie kormidelníkov a RK o 12.00 hod  (informácia o rozjazde 1. dňa) 
                               výzva pre 1. rozjazdu nie skôr ako  13.00 hod 
               23.8. – 24.8.2008 rozjazdy podľa poveternostnej situácie ,štart oznámi  RK  na rannej      
                                informácii, alebo vyhláškou 
                                RK môže uskutočniť viac rozjázd systémom non stop, alebo spojiť 2 
                                rozjazdy do 1 veľkej. 
                                Spoločné posedenie  pre účastníkov sa plánuje na 19 hod 23.8.2008 
               24.8.2008 štart poslednej možnej rozjazdy o 13,00 hod 
.                               ukončenie MMSR sa plánuje o 17,30 hod 
 
Meranie lodí :  
               Preteková komisia (merači) je oprávnená kedykoľvek počas trvania preteku premeriavať lode. 
               Pri premeriavaní lodí sa plánuje i preváženie lodí   
               Zodpovednosť za včasné pristavenie lode k premeraniu je na posádke lode ( poradie na  
               premeranie !, využiť meranie 21.8.08!)  
 



 
Bodovanie :  
               Pre určenie poradia lodí v jednotlivých rozjazdách  bude použitý DH handicap, a pre výsledné 
               umiestnenie bude použitý nízkobodový systém.  
               Pretek je vypísaný na 8.rozjazd 
 
Určenie ví ťazov - vyhodnotenie:  
               Majstrom Slovenska sa stane prvá posádka z celkového poradia; prvé tri posádky získavajú        
               medaile, diplomy a vecné ceny. Prvé tri posádky v kategóriách získajú medaile, diplomy a vecné    
               ceny.  V prípade účasti aspoň jednej posádky, ktorá nemá slovenské štátne občianstvo a je     
               členom národného zväzu evidovaného v ISAF sa vyhlasuje i Medzinárodný majster Slovenska z  
               celkového poradia a prvé tri posádky získavajú diplomy a vecné ceny 
               V prípade, že v kategórii nebude aspoň 5 lodí, budú tieto zaradené do celkového poradia.    
 
Reklama :  

Preteky sú vypísané ako kategória C. Účastníci pretekov sú povinní niesť na určených 
miestach na  lodiach reklamné materiály, ktoré dodá usporiadateľ pred štartom prvej etapy. 
Akákoľvek iná reklamná a propagačná činnosť spojená s pretekami pred, počas, alebo po 
preteku je možná iba na základe písomnej dohody s organizátorom. 

Vzdanie sa zodpovednosti : 

               Pretekári, ich sprievod a činovníci sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť 
              .Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo 
               smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode, potvrdzuje  
               svojím podpisom na prihláške, že posádka je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov      
 
Poistenie : 
               Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu po dobu trvania    
               pretekov. 
 
Postihy : 
               Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť 
               pretekára z účasti na MSR bez nároku na akúkoľvek náhradu - podľa pravidla 69 PPJ. 
 
Kontaktná adresa pre ďalšie informácie: 
              Lovíšek Emil        mob. 0903800945 
                                          fax  . 042/4323408 
                                          mail  mil-lov@slovanet.sk 
              Gahírová Darina: mob. 0948507528 
              Mokáň Miroslav:  mob. 0692067871    
                                          mail  mokan.miroslav@centrum.sk 


