
 

 

 

 

Rozpis pretekov. 

 
Názov pretekov: Trim cup - PLM 

ČTK: 259 

Triedy a koeficienty: KJP - 5, VAU - 3, OPT - 3,  

 

Termín konania: 22. a 23.8. 2020  

Miesto konania: Lipotovská Mara - priestory YC Limar 

Usporiadateľ: SZJ 

Technické zabezpečenie: Trim Zvolen 

 

Riaditeľ pretekov: Zdeno Csuday - 0911119899 

Hlavný rozhodca: Igor Svoboda 

 

1. Pravidlá: 

1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami tak, ako sú definované v 

Pretekových pravidlách jachtingu 

2017-2020 (PPJ) 

 

2. Reklama 

2.1 Reklama nie je obmedzená 

2.2 Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá 

usporiadateľ. 

 

3. Spôsobilosť a účasť 

3.1 Preteky sú otvorené pre lode v lodných triedach KJP podľa Dánskeho 

handicapu, Vaurien a Optimist. 

3.2 Lode,ktoré sú spôsobilé, sa môžu príhlásiť vyplnením prihlášky v 

kancelárii pretekov na mieste konania pretekov dňa 22.8.2020 od 8.00 do 

9.00 hod. 

 

4. Štartovné 

4.1 Štartovné je 10EUR osoba, mládež do 15 rokov 5EUR,  

 

5. Časový harmonogram 

5.1 Otvorenie pretekov 22.8. 2020 - 10:00 hod. 

5.2 Termíny pretekania: 



 

 

Pretekanie podľa rozhodnutia PK 

5.3 Plánovaný počet rozjázd : 8,  

5.4 Výzva na rozjazdu nebude daná skôr ako o 10:30 hod 22.8.2020 

5.5 Výzva na rozjazdu nebude daná neskôr ako o 14:00 hod 13.8.2020 

 

6. Meranie 

6.1 Meranie a váženie lodí nebude robené.Všetky lode  musia predložiť 

platný premeriavací certifikát.  

 

7. Plachetné smernice 

7.1 Plachetné smernice pozostávajú zo smerníc v PPJ Dodatok S - 

Všeobecné plachetné smernice, a doplnkových plachetných smerníc, ktoré 

budú na oficiálnej vyhláškovej tabuli umiestnenej  pod altánkom YC 

LIMAR  po 18:00 dňa 21.8.2020. 

8. Miesto pretekov 

8.1 Miesto pretekov je situované na vodnej nádrži Liptovská Mara. 

 

9. Bodovanie 

9.1 Použije sa nízkobodový bodovací systém podľa dodatku A PPJ. 

 

10. Obmedzenie vyťahovania a rádiového spojenia 

10.1 Lode sa smú vyťahovať v mieste pretekov. 

11. Rádiové spojenie 

11.1 S výnimkou núdze, loď nesmie používať rádiové spojenie počas 

pretekania, ani nesmie prijímať rádiové správy, ktoré nie sú dostupné 

všetkým lodiam. Tento zákaz platí aj pre mobilné telefóny 

 

12. Ceny: 

12.1. Prvé tri lode v kategóriach ceny a diplomy. 

 

13. Poistenie 

13.1 Každá zúčastnená loď musí byť poistená poistkou pre škody 

spôsobené plavbou voči tretím osobám s minimálnym poistným plnením 

10 000.-Eur pre jednotlivú poistnú udalosť. 

 

14. Ďalšie informácie 

Ubytovanie v areáli klubu je možné iba v stanoch, obytných autách a 

karavanoch podľa aktuálneho cenníka YC Limar 

(http://www.yclimar.sk/cennik-sluzieb/ ). Ďalšie možnosti: 



 

 

www.villabetula.sk, www.kolibagreta.sk, www.tatralandia.sk, 

www.hoteljanosik.sk, www.maracamping.sk 

Parkovanie v areáli klubu 5EUR na deň pre osobné a aj obytné auto. 

V cene štartovného: sobota - obed - polievka, hlavné jedlo 

                                                večera - grilovaná klobása,  

Pivo a nealko nápoj počas celého trvania pretekov. 
  

http://www.maracamping.sk/

