
Rozpis pretekov v jachtingu 
 
Názov preteku: O putovný pohár Matúša Čáka Trenčianskeho 
                                        
                                  

ČTK:    209  
Miesto konania: Oravská priehrada – hotel Kormorán 
Dátum:   11. – 12. 07. 2020 
Pretek vypisuje:    Slovenský zväz jachtingu 
Usporiadateľ:         Slovakia Yacht klub Trenčín 
Triedy:                     KJP,  MIC – koeficient 5 – Slovenský pohár 
 
Pravidlá:  Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových 

pravidlách jachtingu. Budú platiť tieto ustanovenia:  

• Všeobecné plachetné smernice VPS 2020  

• Doplnok plachetných smerníc - Trate a značky  

• Dánsky handicap 2020  
Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, slovenský text má prednosť. 

 
Prihlášky:  Na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Rozhodcovskej 

komisii v kancelárii pretekov dňa 11. 07. 2020 pri registrácii s vkladom vo 
výške  15 €/ za loď + 10€ za člena posádky. 
  

Registrácia: Registrácia pretekárov sa koná 11.7.2020 od 8:00 do 10:00 hod. v 
kancelárii preteku. Pri registrácii pretekárov sa musí predložiť: 
- úplne a čitateľne vyplnené tlačivo „Prihláška na preteky“ 
- platný registračný preukaz SZJ  (zahraničný pretekári svoj platný     
  národný preukaz )  
- každá loď musí pri registrácii predložiť platný  certifikát pre DH2020. Bez   
platného protokolu nebude pripustená na štart - na požiadanie i doklady, 
ktoré požaduje ŠPS k plavbe 
 

Program jázd: Pretek je vypísaný na 6 rozjázd.  
Prvá rozjazda sa uskutoční najskôr 30 min po ukončení nástupu a 
informácii kormidelníkov a nie skôr ako 10:30 hod 11.07.2020 
Ďalšie rozjazdy podľa pokynov pretekovej komisie 
Posledný možný štart môže byť o 13:00 hod 12.07.2016 
 

Trate:  Trate sú uvedené v doplnku plachetných smerníc, ktoré budú zverejnené 
pri začiatku registrácie 
 

Ceny:   Posádky víťazných lodí dostanú diplom a vecnú cenu. 
 
Vzdanie sa Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné  
zodpovednosti:     nebezpečenstvo (pozri pravidlo 4 PPJ) Usporiadateľ pretekov                         

nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek  poškodenie majetku, 
osobné poranenie alebo smrť, ktoré by vznikli v súvislosti pred, v 
priebehu alebo po pretekoch. 

                                
 
Kontakty:  Centový Richard riaditeľ preteku        00421 905 637 256  richardcentovy@azet.sk 

      Igor Lehota hlavný rozhodca      00421 905 397 986 lehota@leka.sk 
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