
MSR v triede  
Europa  

na rok 2004 
 

Názov pretekov : Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v lodnej triede EURÓPA 
ČTK : 254 

Miesto konania : Liptovská Mara – Areál TJ Fatran Ondrašovská zátoka 
Dátum : 9.8. – 11.8.2004 

Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu 
Funkcionári : Garant: Jaromír Marynčák 

Riaditeľ: Marian Babjak 
Hlavný rozhodca: Miroslav Kopp 
Rozhodcovia : Igor Svoboda, Jana Koppová 
Jury : Kvetoslava Antolová, Jaromír Marynčák, Pavol Gaal 
Tajomník: Ján Jakabovič 
Zdravotník: Dr. Marcel Čulman 

Technicky zabezpečuje: TJ Fatran Liptovský Mikuláš 
Triedy : EUR – 7 

Kategórie : MM SR sú výpísané v nasledujúcich kategóriách : celkové poradie, dospelí, mládež  
Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2001 – 2004, Súťažného poriadku SZJ 

SUP 2003, Všeobecných plachetných smerníc SZJ 2004, Propozícií MM SR 2004, rozpisu týchto 
pretekov MM SR Europa, podľa ďalších vyhlášok Organizačného výboru pretekov a rozhodcovskej 
komisie a podľa triedových pravidiel lodnej triedy Europa. 

Reklama : M SR Europa sú pretekami Kategórie C podľa Dodatku 1 Pretekových pravidiel jachtingu – Kódex 
reklamy ISAF. 

Prihlášky : Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa zasielajú poštou alebo faxom na adresu : Jozef LACO  
Ludrová 16 034 71 Fax: 044/4352214 email f.laco@stonline.sk najneskoršie 5.8.2004 alebo 
podávajú osobne Rozhodcovskej komisii v kancelárii pretekov, ktorá je umiestnená v Areáli TJ 
Fatran Liptovský Mikuláš, dňa 8.8.2004 od 1700 hod. do 1945 hod. a dňa 9.8.2004 od 700 hod. do 945 
hod.  s vkladom vo výške 400 Sk  za pretekára.  

Registrácia pretekárov : Registrácia pretekárov  sa koná dňa 9.8.2004 od 700 hod. do 945 hod. v Areál TJ Fatran. Pri 
registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Rozhodcovskej komisii tieto doklady : 

• Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
• Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, v ktorej je potvrdenie o ich 

registrácii v SZJ v roku 2004 
Program rozjázd : Preteky MM SR Europa sú vypísané na 12 rozjázd, pri čom pre vyhlásenie výsledkov pretekov je 

potrebné uskutočniť najmenej 3 platné rozjazdy.  Rozhodcovská komisia môže uskutočniť za jeden 
deň najviac 6 rozjázd, pri čom za sebou môžu byť uskutočnené najviac 3 rozjazdy. Preteky budú 
uznané ako M SR len za predpokladu, že budú odjazdené aspoň tri rozjazdy a počet vyhodnotených 
posádok v triede bude minimálne päť. 
Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční dňa 9.8.2004 o 1100 hod. 
Štart ďalších rozjazd podľa rozhodnutia RK. 
Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň pretekov je dňa 11.8.2004 o 1500 hod. 

Plachetné smernice : Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 2004 (VPS 2004) a Oblastné smernice 
pre Liptovskú Maru , ako aj Špeciálne plachetné smernice, ktoré budú zverejnené na oznamovacej 
tabuli. 

Bodovanie : Bude sa používať nízko bodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2001 – 2004. Pri 
uskutočnení 4-7 rozjázd sa škrtá jedna rozjazda, pri uskutočnení 8 a viac rozjázd sa škrtajú dve 
rozjazdy s najhorším bodovým výsledkom. 

Ceny : Medzinárodným majstrovstvá Slovenska bude tento štatút uznaný v prípade, ak sa zúčastní týchto 
pretekov aspoň 1 zahraničná posádka, ktorá je členom národnej jachtárskej asociácie evidovanej 
v ISAF. Prvá posádka z celkového poradia získa titul Medzinárodný majster Slovenska, prvá 
posádka zložená z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom získa titul Majster Slovenska. 
V prípade, že sa Medzinárodných majstrovstiev Slovenska zúčastnia len posádky so slovenským 



štátnym občianstvom, prvá posádka z celkového poradia získa titul Majster Slovenska. 
Prvé tri posádky celkového poradia získajú na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska vecné 
ceny a diplomy. 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. Podmienkou vyhodnotenia 
kategórie je, že v nej štartovalo minimálne päť posádok. V jednotlivých kategóriách sa hodnotia iba 
posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom. 

Zodpovednosť : Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Organizátor pretekov, 
usporiadateľ, Rozhodcovská 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 : Jozef LACO  Ludrová 16 034 71 Fax: 044/4352214 email f.laco@stonline.sk. 
Strava : Strava bude zabezpečovaná podľa deň dopredu prijatých objednávok a vydávaná v areáli TJ Fatran 

 
Ubytovanie : V obmedzenom množstve v areáli TJ. Pre karavany a stany bude vyhradený priestor v areáli TJ . 

Možnosť ubytovania v autocempe Lipt. Trnovec a v hoteli Pyramída v Ondrašovej vzdialenosť od 
areálu TJ približne 2 km. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


