
Rozpis pretekov v jachtingu 
 
Názov preteku:  O putovný pohár Matúša �áka Tren�ianskeho 
                                        
                                  
�TK:    208   
Miesto konania:   Oravská priehrada – hotel Kormorán 
Dátum:    25. – 26. 08. 2012 
Pretek vypisuje:      Slovenský zväz jachtingu 
Usporiadate �:          Slovakia yacht klub Tren �ín 
Triedy :                      KJP – koeficient 5 – Slovenský pohár 
 
Pravidlá:  Preteky sa budú kona� pod�a: PPJ 2009-2012; SUP  SZJ 2012;. tohto 

Rozpisu;  VPS 2012 s doplnkami a pod�a vyhlášok pretekovej komisie 
ktoré budú oznámené pred, alebo po�as preteku. 

 
Prihlášky:   Na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Rozhodcovskej 

komisii v kancelárii preteku d�a 25. 08. 2012 pri registrácii s vkladom vo 
výške  10 €/ za lo� + 5€ za �lena posádky. 
  

Registrácia:  Registrácia pretekárov sa koná 25. 08. 2012 od 8:00 do 9:00 hod. 
  v kancelárii preteku. Pri registrácii pretekárov sa musí predloži�: 
- úplne a �itate�ne vyplnené tla�ivo „Prihláška na preteky“ 
- platný registra�ný preukaz SZJ  (zahrani�ný pretekári svoj     
  platný národný preukaz )  

                                - premeriavací protokol lode pod�a DH (lode, ktorý ho nemajú,môžu                
  by� na pretek pripustené len po prejednaní na pretekovej komisii s                      

                                  poskytnutím požadovaných  údajov o lodi (ur�enie do�asného HD)                     
- na požiadanie i doklady, ktoré požaduje ŠPS k plavbe. 
 

Program jázd:   Pretek je vypísaný na 6 rozjázd.  
Prvá rozjazda sa uskuto�ní najskôr 30 min po ukon�ení nástupu   
a informácii kormidelníkov a nie skôr ako 10:30 hod 25.08.2012 
�alšie rozjazdy pod�a pokynov pretekovej komisie 
 Posledný možný štart môže by� o 13:00 hod 26.08.2012 
 

Bodovanie:    Nízko bodový systém pod�a  PPJ 2009-12. 
Poradie v rozjazde bude korigované pod�a Dánskeho handicapu. 
 

Ceny:    Posádky ví�azných lodí dostanú diplom a vecnú cenu. 
 
Zodpovednos �:  Pretekári a ich sprievod sa zú�ast�ujú pretekov na vlastné 

                              nebezpe�enstvo (pozri pravidlo 4 PPJ) Usporiadate� pretekov                         
                              nepreberá žiadnu zodpovednos� za akéko�vek  poškodenie        
                              majetku, osobné poranenie alebo smr�, ktoré by vznikli v súvislosti  
                              pred, v priebehu alebo po pretekoch. 

                                 Každá zú�astnená lo� má by� poistená vo�i poškodeniu tre�ou   
                                 osobou. 
 
Kontakty:  Centový Richard  prezident klubu     004 21 905 637 256  
                  Brázda František   riadite � preteku     00421 903 229 365  e.mail: richardcent ovy@azet.sk 
                  Lehota Igor          hlavný rozho dca     00421 905 397 986 

     Maryn �ák Jaromír           rozhodca     00421 905 164 322  
 
 

     www.slovakiayachtclubtn.estranky.sk, yachtclub tn@gmail.com 
 
             



        
 
Zapraszamy Pa�stwa na regaty –Puchar Matúša �áka Tren�ianskiego  
 
V dniach 25.-26.8.2012 na zaporze Orawa.  
 
Prosze potwierdzi	 udzial. 
Mozliwosc noclegu v pension „Kormorán”-prosze oznaczy	 ilo
	 osób. 
 
e-mail:  info@penzionkormoran.sk   tel: 00421 43 558 14 34 
            www.penzionkormoran.sk 
 
 


