
ROZPIS PRETEKU 
 

Názov preteku:        O putovný pohár Kajutových lodí 
 
ČTK :                      259 
 

Dátum:                     26.-27. 7. 2008 
Miesto:                             Liptovská  MARA   
Usporiadateľ:                   TJ Fatran Lipt Mikuláš 
 
Funkcionári preteku:        riaditeľ preteku                       Jozef    LACO  
                                          hlavný rozhodca                     Jaromír MARYNČÁK  
                                          rozhodca                                 Miroslav KOOP 
 
Triedy:                              KJP (5) ,VAU (2), E (2),Q (3),  
 
Počet rozjázd :                  5 
 
Predpisy:                        Preteky sa budú riadiť: Pretekovými pravidlami jachtingu 2005-08; Všeobecnými 

plachetnými smernicami a Súťažným poriadkom SZJ 2008; vyhláškami súťažnej 
                                       komisie ktoré budú oznámené pred alebo počas preteku. 

                         Špeciálne plachetné smernice budú zverejnené pri registrácii. 
 
Podmienky účasti:          Registračný preukaz , Prihláška na predpísanom tlačive, zaplatením štartovného 
             KJP predložia Premeriavací protokol DH (lode, ktoré ho nemajú môžu štartovať len                                              
                          so súhlasom Pretekovej komisie, ktorá určí náhradny handicap pre tento pretek) 
                                       Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou 
 
Štartovné:                       Dospelý 200 SK,  mládež 100 SK 
 
Ceny:                            Víťazná loď získa právo uložiť si putovný pohár do vitríny víťazstiev na jeden rok    

a možnosť bojovať o právo ponechať si putovný po troch za sebou vyhratých ročníkoch.   
Prvé tri posádky získajú repliky putovného pohára. 

 
časový program:          sobota 26.7         8 00 prezentácia pretekárov, začiatok činnosti RK 
                                                                       areál TJ Fatran. 
                                                                10 30 uzávierka prihlášok. 
                                                                11 00 porada kormidelníkov. 
                                                                11 30 nástup pretekárov. 
                                                                12 30 štart prvej rozjazdy. 
                                      nedeľa 27.7.      štarty ďalších rozjázd podľa rozhodnutia RK , 
                                                                posledný možný štart o 13 00. hod. 
 
Bodovanie:                       Bude sa používať nízko bodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2005 – 2008. 
 
Ubytovanie a stravovanie:  Na vlastné náklady podľa usmernenia usporiadateľa v areáli TJ FATRAN   
                                            alebo v ATC Lipt. Trnovec  
 
Zodpovednosť:                 Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine 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. 

 
                     
 
 
                           ––––––––––––––––-                                                    ––––––––––––––––––- 
                            Jozef    LACO                                                                Jaromír MARYNČÁK 
                           Riaditeľ preteku                                                               Hlavný rozhodca 


