
                                                                   
 

       

    

            
                                        
 

       usporiadateľ: TJ Nižná     

       chata   PLANETA 

  

1.    Pravidlá 
1.1    Preteky sa budú riadiť prav
 

2.     Reklama 

          Na lodiach môže byť vyžadované umiestnenie reklamy,

          vybrané a dodané organizátorom. 

3.    Spôsobilosť a účasť 
  
3.1     Preteky sú otvorené pre všetky 
 
3.2    Pretekári sa prihlasujú na preteky vyplnením tlačiva 
          Prihlášky v kancelárii pretekov a zaplatením štartovného.
          Pri registrácii musí každá loď predložiť tieto doklady: 

- prihlášku podpísanú zodpovednou osobou
Svojím podpisom potvrdzuje, že posádka je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov

- všetci členovia posádky musia preukázať platnú príslušnosť k národnému zväzu
- osvedčenie (certifikát) o premeraní lode
 

3.3   Každá loď musí predložiť premeriavací pro
 
3.4   Miesto registrácie a parkovanie lodí  bude 
 

4.   Štartovné      
4.1  Štartovné  5€/Optimist  a 10

5.  ČASOVÝ PROGRAM  
 

Sobota: 
           8:00 – 10:00 registrácia  
                       10:00 otvorenie pretekov
                       11:00 znamenie výzvy prvej rozjazdy
Nedeľa: 
           10:00 – znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa 
           14:00 – posledné možné znamenie výzvy 
           16:00 – ukončenie pretekov, vyhlásenie víťazov                   

                           a odovzdanie cien
 

6.     Počet rozjázd 
6.1     Preteky sú vypísané na max. 8 rozjázd.

 

                                                                    

            

    Orava Cup 2018 

            ČTK  209 
                                          v triede: KJP, OPT 

     dátum :  18.08.-19.08.2018    miesto: Oravská priehrada

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

vyžadované umiestnenie reklamy, 

vybrané a dodané organizátorom.  

všetky lode triedy  OPT a  KJP ak spĺňajúce triedové pravidlá.

3.2    Pretekári sa prihlasujú na preteky vyplnením tlačiva  
kancelárii pretekov a zaplatením štartovného. 

Pri registrácii musí každá loď predložiť tieto doklady:  
podpísanú zodpovednou osobou. 

Svojím podpisom potvrdzuje, že posádka je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov
osádky musia preukázať platnú príslušnosť k národnému zväzu,  

osvedčenie (certifikát) o premeraní lode.  

Každá loď musí predložiť premeriavací protokol pri registrácii. 

Miesto registrácie a parkovanie lodí  bude bude v areáli Slávie Dolný Kubín. 

10€/člen posádky KJP sa platí pri registrácii. 

 
10:00 otvorenie pretekov 

výzvy prvej rozjazdy. 

znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa  
posledné možné znamenie výzvy  
ukončenie pretekov, vyhlásenie víťazov                    
a odovzdanie cien  

na max. 8 rozjázd. 

Oravská priehrada, 

Pretekových pravidlách jachtingu. 

spĺňajúce triedové pravidlá. 

Svojím podpisom potvrdzuje, že posádka je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov,  
 



                                                                    
 

7.    Plachetné smernice  
7.1    Platia všeobecné plachetné smernice.  

8.   Trate 
8.1   Trať bude k dispozícii v kancelária pretekov pri registrácii. 

 

  9.   CENY  
9.1  Prvé tri posádky v každej triede/kategórii.   
 
9.2 Preteky budú uznané ak budú odjazdené aspoň 3 rozjazdy a počet vyhodnotených posádok v triede 

bude minimálne päť.  

 10.  VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI  
         Pretekári sa zúčastňujú pretekov na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri PPJ Pravidlo 4, Rozhodnutie 

pretekať.  
         Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie ani stratu materiálu, zranenie ani smrť 

osôb, ktoré by sa stali  
         v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.  

11. UBYTOVANIE A MIESTO: 
        GPS súradnice: 49.3958431, 19.5208886  
 

 

Riaditeľ pretekov: Zdeno Novák, M: 0903 144770, zdeno. novak@semaco.sk 

Hlavný rozhodca:  Igor Sloboda,  M : 0905669715 , sloboda igor@seidel       

Technické zabezpečenie: Ľudovít Planeta, M: 0903535175 


