
ROZPIS 
 

Medzinárodné majstrovstvá  
Slovenskej Republiky v triedach LASER STANDARD a CADET  

a INTERPOHÁR v triedach LAS, LAR, Q, E 
 

Vypisuje: Slovenský zväz jachtingu (SZJ) 

TK: 209/2004 

Dátum: 6. – 8. 8. 2004 

Miesto: Oravská priehrada, Námestovo 

Organizačné zabezpečenie: YACHT CLUB Martin 
riaditeľ E. Balažia 
garant SZJ P. Šabo 
predseda Jury V. Porubský 
hlavný rozhodca M. Mydlík 
rozhodcovia J. Marynčák, M. Očenášová, S. Kaňuková, N. Kráľ 
tajomník E. Baranová 
zdravotná služba I. Ingrišová 
záchrana J. Kaňuk 

Triedy a kategórie: 
 
 CDT-7, LAS-7, OPT-6, EUR-6, LAR-6, 470-5, 420-4 
 

Majstrovstvá Slovenska 
Laser standard  celkové poradie, dospelí, mládež 
Cadet celkové poradie 

 
Interpohár  
Laser standard celkové poradie 
Laser radial celkové poradie 
Europa celkové poradie 
Optimist celkové poradie, dievčatá, chlapci 

 
 Preteky sú súčasťou Slovenského pohára pre triedy 470, CADET, EUROPA a 

OPTIMIST. 
Preteky sú súčasťou Česko-Slovenského pohára pre triedy CADET a LASER 
Standard. 

Pravidlá: 
Pretekové pravidlá jachtingu 2001 – 2004 (PPJ) 
Súťažný poriadok SZJ (SUP2003) 
Propozície MMSR 2004 
Plachetné smernice MMSR 2004 
Triedové predpisy zúčastnených tried 
Oficiálne vyhlášky Rozhodcovskej komisie (RK) a Pretekovej komisie (PK) 



Vyhlášky rozhodcovskej komisie majú prednosť pred plachetnými smernicami. 
Plachetné smernice majú prednosť pred týmto rozpisom. 

Podmienky účasti: 
Pretekov sa môže zúčastniť každý člen klubu alebo jachtárskeho oddielu, ktorý 
je registrovaný v SZJ, alebo zahraničný účastník, registrovaný vo svojom 
Národnom jachtárskom zväze, po odovzdaní prihlášky na predpísanom tlačive 
SZJ a zaplatení štartovného poplatku (PPJ Dodatok 2). 

Každý pretekár musí pri prezentácii predložiť tieto doklady: 

• úplne a čitateľne vyplenené tlačivo „Prihláška na preteky“ 

• platný registračný preukaz SZJ, zahraniční pretekári preukaz svojho 
národného zväzu, 

• osvedčenie (certifikát) o premeraní lode, 

• každá loď musí mať označenie podľa predpisov o vnútrozemskej plavbe. 

Prihlášky a štartovné: 
Prihlášky a štartovné sa prijímajú v miestnosti RK, 
5.8. od 17.00 do 21.00 
6.8. od 7.00 do 10.00 

Štartovné: 
Sk 500,- jednoposádkové, Sk 800,- dvojposádkové lode 

Časový plán pretekov: 
5.8. – štvrtok 17.00 až 21.00 – registrácia a prijímanie prihlášok 
6.8. – piatok 07.00 až 10.00 – registrácia a prijímanie prihlášok 
 11.00 – slávnostné otvorenie 
 13.00 – štart prvej rozjazdy 
7.8. – sobota 10.00 – štart ďalších rozjázd podľa vyhlášky RK 
8.8. – nedeľa 10.00 – štart ďalších rozjázd podľa vyhlášky RK 
 13.00 – posledný možný štart rozjazdy 
 do 2 hodín po ukončení poslednej rozjazdy slávnostné 
vyhlásenie výsledkov 

Priebeh pretekov: 
Preteky sú vypísané pre všetky lodné triedy na 9 rozjázd, pričom pre vyhlásenie 
výsledkov je potrebné uskutočniť najmenej tri platné rozjazdy. Rozhodcovská 
komisia môže za deň uskutočniť najviac 6 rozjázd, pričom za sebou môžu byť 
uskutočnené najviac 3 rozjazdy. 

Bodovanie: 
Body za cieľové umiestnenie lodí v rozjazdách sa pridelia podľa Dodatku A PP J 
nízkobodovým systémom. Pri uskutočnení aspoň 4 rozjázd sa do celkového 
hodnotenia nezapočítava výsledok z najhoršej rozjazdy, pri uskutočnení 8 a viac 
rozjázd z dvoch najhorších rozjázd. 



Protesty: 
Bude riešiť Jury, proti jej rozhodnutiu nie je možné odvolanie. 

Určenie víťazov a vyhodnotenie: 
Medzinárodným majstrom Slovenskej republiky sa stane prvá posádka 
z celkového poradia v každej vypísanej lodnej triede. 

Podmienkou pre vyhlásenie Medzinárodného majstra SR je uskutočnenie aspoň 
3 rozjázd a účasť aspoň 5 lodí v triede, z čoho aspoň jedna posádka je 
zahraničná. 

V prípade, že budú v danej lodnej triede uskutočnené aspoň tri rozjazdy a počet 
vyhodnotených posádok v lodnej triede bude minimálne päť, pričom ani jedna 
posádka nebola zahraničná, preteky budú uznané a vyhodnotené ako 
Majstrovstvá Slovenskej republiky. 

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. 

Pretekári prvých troch posádok všetkých zúčastnených tried dostanú od 
usporiadateľa upomienkové ceny. 

Reklama: 
Preteky MMSR 2004 sú vypísané v kategórii C podľa pravidla 20.3.2. Dodatku 1 
PPJ 2001-2004. 

Zodpovednosť: 
Všetci pretekári a ich sprievodné osoby sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko 
a nebezpečie. Usporiadateľ ani akékoľvek jeho zložky napreberajú žiadnu 
zodpovednosť  za škody, straty, odcudzenie alebo poškodenie vecí, úrazy alebo 
smrť, v súvislosti s organizáciou pretekov. 

Ubytovanie: 
Možnosť ubytovania v hoteli alebo stanovania priamo v areáli lodenice. 

Informácie: 
E. Baranová, Horná 22, 038 01  Lipovec 
tel.: ++421 43 430 29 62 
mobil: ++421 903 62 00 76 
fax: ++421 43 430 29 61 
E-mail: b.e.@zoznam.sk 


