
                                                  
 

                                          Rozpis pretekov v jachtingu 253. 
  
 

   Názov preteku :              O pohár starostu Liptovského Trnovca 
                ČTK   :                253 
  Miesto konania :             Lodenica YC Limar-Ráztocká zátoka 
             Dátum   :              9. – 10.6.2018 
     Usporiadateľ :              Slovenský zväz jachtingu 
      Funkcionári :              riaditeľ pretekov - Kvetoslava Antolová 
                                           hlavný rozhodca - Igor Sloboda 
Technické zabezpečenie:  Jachtársky Klub Liptovská Mara 

 

           Pravidlá :                Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových      
                                           pravidlách  jachtingu 2016 - 2019. 
                                           Budú platiť nasledové ustanovenia : Všeobecné plachetné smernice a  Súťažný 
                                           poriadok SZJ, aktuálne špeciálne plachetné smernice , vyhlášky RK. 
          Reklama :                Reklama je obmedzená na kategóriu A. 
           Sponzor :                Obec Liptovský Trnovec 
         Prihlášky :                Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne 
                                                pretekovej komisii        
                                           v kancelárii preteku dňa 9.6.2018 od 08:00 do 10:00 hod . 

                  
        Štartovné :               10€ za dospelého pretekára,5€ za mládež. 
Spôsobilosť a účasť :        Preteky sú otvorené pre všetky lodné triedy : 
                                          VAU -3, OPT-3, L47-5,LAS-, KJP-5 

             
Časový program :            9.6 sobota od 9.00 do 10.00 registrácia v kancelárii pretekov 
                                         Lodenica YACHT CLUB LIMAR,nástup pretekárov 10:30 hod,plánovaný čas          
                                         znamenia výzvy pre 1. rozjazdu o 11.00 . 
                                         10.6 nedeľa –  posledný možný štart o 15.00 hod 
        Počet rozjázd :         8, v jeden deň sa uskutoční najviac 6 rozjázd nonstop. 
Plachetné smernice:        Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 2015 
                 Meranie :        Každá loď musí predložiť platný premeriavací certifik át. 
                                          Trate budú zverejnené o 10.00 hod. na tabuli kancelárie pretekov. 
             Bodovanie :         Použije sa bonifikačný systém podľa Dodatku A. 
Vzdanie sa zodpovednosti :  Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť. 
               Poistenie :          Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou. 
                                          Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za poškodenie a stratu           
                                          materiálu,zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti s 
                                              pretekom alebo po preteku. 

                                                                                             

          Občerstvenie:         V sobotu bude zabezpečené jedno teplé jedlo pre všetkých 
                                           pretekárov,doprovod si môže stravu doobjednať v sobotu 
                                           ráno do 10:00 hod v kancelárii preteku. 
Ďalšie informácie :            Pre ďalšie informácie kontaktujte : 
                                            Kvetu Antolovú - tel. 0911150245 e-mail: kvetaantolova@gmail.com  
                                            Igor Sloboda tel. 0905669715 e-mail: hausbot00@gmail.com 


