
Rozpis pretekov v jachtingu 
Medzinárodné Majstrovstvá SR KJ - ČTK 257 

a pretek SP a Putovný pohár kajutových lodí 
Preteky sa konajú s finančnou podporou MŠ SR 

 
Dátum :  20 – 23.7.2006 
Usporiadateľ :  Slovenský zväz jachtingu, Technicky zabezpečuje: TJ Fatran Lipt. Mikuláš. 
Miesto konania :  Lodenica TJ Fatran Lipt. Mikuláš . 
Funkcionári :  Riaditeľ:                 Jozef Laco; 
                         Hlavný rozhodca :  Jaromír  Marynčák 
                         Rozhodcovia:         Igor Svoboda 
                         Jury:                       Miroslav Kopp,  Kvetka Antolová,   
 Pravidlá: 

• Pretekových pravidlách jachtingu 2005-2008. 
• Súťažný poriadok SZJ SUP 2006, 
• Všeobecné plachetné smernice 2006; doplnky  / zmeny  obdrží každá prihlásená loď pri registrácii 
• Tento rozpis 
• Vyhlášky Pretekovej komisie a ALT 

 Spôsobilosť a účasť: 
• Lodná trieda KJ (Kajutové jachty), koeficient 7. 
• Prijatím prihlášky k preteku, zaplatením štartovného a predložením požadovaných dokladov 
• Osvedčenie plavidla vydaného SPS, Preukaz vodcu malého plavidla 

Štartovné: 
• 800 Sk za loď 

Registrácia: 
• Registrácia pretekárov / lodí bude v kancelárii pretekov, ktorá bude umiestnená v Lodenici TJ Fatran Lipt. 

Mikuláš, dňa 19.7.2006 od 16,00 do 22,00 a dňa 20.7.2006 od 8,00 do 11,00 hod 
• Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady : 

               • Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
               • Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, s platnou registračnou známkou 
               • Platný premeriavaní certifikát lode  
 Termíny pretekania : 

• Stretnutie kormidelníkov s rozhodcovskou komisiou o 11,30 hod  
• Slávnostné zahájenie o 12,30 hod 
• Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční dňa 20.7.2006 o 14,00 hod 
• Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň je dňa 23.7.2006 o 11,00 hod. 
• Pretek je vypísaný na 9 rozjázd                
• Upresnenie ďalších rozjázd bude určené vyhláškou hlavného rozhodcu, alebo zvolanou poradou 

kormidelníkov 
 Meranie: 

• Premeriavanie lode bude vykonané námatkovou kontrolou po dobu preteku. 
Bodovanie: 

• Pre určenie poradia lodí v jednotlivých rozjazdách bude použitý Dánsky Handicap;  pre určenie poradia 
v preteku sa použije nízkobodový system. 

• Pre vyhlásenie MMSR / MSR sú potrebné 3 rozjazdy, alebo diaľková rozjazda s predpísanými parametrami 
a účasť minimálne 5 lodí 

• Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. Keď sa 
uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho 
umiestnenia. Keď sa uskutoční 8, alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s 
vylúčením dvoch najhorších umiestnení. 

 Ceny: 
• Majstrom SR alebo Medzinárodným majstrom SR sa stane prvá posádka z celkového poradia. Prvé tri 

posádky získajú na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska vecné ceny a diplomy. Prvé tri posádky 
zložené z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom obdržia medaily a diplomy. 

• Preteky sú zároveň aj pretekom Slovenského pohára a pretekom o Putovný pohár kajutových lodí . 
V celkovom poradí   za prvé tri miesta budú udelené poháre a víťaz bude ocenený právom držby  
Putovného pohára na časové obdobie do ďalšieho ročníka pretekov a replikou putovného pohára . Pohár sa 
udeľuje pre loď . Pohár bude vyhodnotený aj po odjazdení jednej rozjazdy s náležitým koeficientom. 

Reklama: 
Kategória C 



Vzdanie sa zodpovednosti: 
• Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie 

pretekať. 
           Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť,   ktorá 

by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode (v prípade mládeže    
zodpovedná dospelá osoba) potvrdzuje svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne 
spôsobilá zúčastniť sa pretekov. 

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

pretekov. 
Postihy: 

• Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť pretekára z účasti na MSR 
bez nároku na akúkoľvek náhradu – podľa pravidla 69 PPJ. 

 
 Ďalšie informácie: 
-Kontaktné adresy :       Jozef Laco 
                                     Ludrová č. 16,    PSČ: 03471  
                                     mobil: 00421 903 533 925  fax. číslo 044/4352214, E-mail : f.laco@stonline.sk 
-Ubytovanie - je možné v areáli Lodenice TJ Fatran vo vlastnom zariadení ( karavan, stan, auto) do naplnenia priestorových 

kapacit , dalšia možnost je v autocamping Lipt. Trnovec alebo Tatralandia . 
 -Stravovanie-  Usporiadateľ bude organizovať vydávanie teplej stravy podľa počtu účastníkov a záujmu. Možné je aj 

individuálne stravovanie v okolitých reštauračných zariadeniach .(Tatralandia, ATC Lipt. Trnovec, Pyramída Ondrašová).                         
 - Poplatky  -Pretekári iných klubov než TJ Fatran pri registrácii uhradia poplatok za pobyt areáli 60 Sk za osobu a       
deň. Umiestnenie karavanu, stanu a pod. bude spoplatnené podla platného ceníka TJ Fatran.  
O ďalšie informácie kontaktujte prosím usporiadateľa pretekov (viď kontaktná adresa) 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––                                             –––––––––––––––––––– 
     Riaditeľ preteku                                                                                                      Hlavný rozhodca 
      Jozef Laco                                                                                                               Jaromír Marynčák 
 
 


