
                                                            Rozpis pretekov v jachtingu 

Názov preteku : Memoriál Floriána Benčeka 

 ČTK : 212 

Miesto konania : Oravská priehrada, lodenica Slávia DK 

 Dátum : 8-9.9.2018 

  Usporiadateľ :YC-ORAVA 

   Funkcionári : Riaditeľ: Vladimír Benček  

                     Hl.rozhodca: Ing.Martin Mydlík 

                      Rozhodcovia: Zuzana Brestovská, Rastislav Rolík, Vladimír Benček 

 Triedy : OPT-5,L4,7-5 

Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2018-2021, Súťažného poriadku SZJ SUP 2018, 

rozpisu týchto pretekov Memoriál Floriána Benčeka, podľa vyhlášok pretekovej komisie 

Reklama : Memoriál Floriána Benčeka sú pretekmi Kategórie C podľa Smernice 20 ISAF – Kódex reklamy. 

 Prihlášky : Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii    pretekov dňa 

8.9.2018 od 9:30 do 10:30 s vkladom vo výške 10 € za pretekára. 

Registrácia pretekárov : Registrácia pretekárov sa koná dňa 8.9.2018 od 9:30 do 10:30 v kancelárii preteku. Pri registrácii 

pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady: • Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ 

„Prihláška na preteky“. Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov. 

Program rozjázd : Preteky Memoriál Floriána Benčeka sú vypísané na 7 rozjázd, pri čom pre vyhlásenie výsledkov pretekov 

je potrebné uskutočniť najmenej 3 platné rozjazdy. Preteková komisia môže uskutočniť za jeden deň najviac 5 rozjázd, pri 

čom za sebou. môžu byť uskutočnené najviac 5 rozjazdy. Nástup pretekárov je 8.9.2018 o 11:00 pred kanceláriou preteku.. 

Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční dňa 8.9.2018o 13:00 hod. Štart ďalších rozjazd podľa rozhodnutia PK. Štart poslednej 

možnej rozjazdy v posledný deň pretekov je dňa 9.9.2018 o 12:30 hod. Vyhlásenie pretekov do 1/2 hod po ukončení 

pretekov (po protestnom čase). 

Plachetné smernice : Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 2018. 

Bodovanie : Bude sa používať nízko bodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2018-2021. Pri uskutočnení 4 - 7 rozjázd 

sa škrtá jedna rozjazda, pri uskutočnení 8 a viac rozjázd sa škrtajú dve rozjazdy s najhorším bodovým výsledkom. 

 Protesty : Protesty bude riešiť protestná komisia menovaná Rozhodcovskou komisiou. 

 Zodpovednosť : Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor pretekov, 

usporiadateľ, Preteková komisia ani žiadna ich zložka nenesú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, poranenie alebo 

stratu na majetku. Neručia za žiadnu ujmu na zdraví alebo na veciach, ktoré by vznikli v súvislosti, pred, v priebehu alebo po 

pretekoch. 

Poistenie : Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou pre dobu trvania 

pretekov. 

 Kontaktné adresy : Vladimír Benček, 0903 173 893  Ingrid Benčeková 0904 952 998 

 Ďalšie informácie : V sobotu bude zabezpečené jedno teplé jedlo pre všetkých pretekárov . V cene štartovného: 1x teplé 

jedlo v sobotu + pitný režim pre pretekárov 


