
ROZPIS PRETEKOV 
SLOVENSKÝ ZVÄZ JACHTINGU a JACHT KLUB SOBRANCE 
usporiadajú preteky v jachtingu: 

 
Názov pretekov : Memoriál Michala Stričíka 
TK : 303 
Miesto konania : Zemplínska šírava – Kamenec – hotel Glamour 
Dátum : 17. - 18.6.2017 
Riaditeľ pretekov : Marcel Molčanyi 
Hlavný rozhodca : Miroslav Mokáň 
Rozhodca: Emil Potucký 
Triedy a koeficienty: KJP – 5, kategórie T1, T2 a T3 
 
Pravidlá   
Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2017 – 2020, 
Súťažného poriadku SZJ SUP 2017, Všeobecných plachetných smerníc 2016, 
Rozpisu  pretekov, Vyhlášok pretekovej komisie a hlavného rozhodcu. 
 
Spôsobilosť 
Preteky sú otvorené pre všetky lode triedy KJP, kategórie T1, T2 a T3 s platným 
premeriavacím  certifikátom pre rok 2017. 
 
Registrácia pretekárov   
Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii 
pretekov  dňa 17.6.2017 od  8.00 do 10.00 s vkladom vo výške 10 € za pretekára. 
 
Program rozjázd 
Preteky sú vypísané na 8 rozjázd, max. 5 rozjázd v jednom dni.   
Otvorenie pretekov je 17.6.2017 o 10.00 hod. 
Štart prvej rozjazdy je 17.6.2017 o 11.00 hod. 
Štart ďalších rozjázd podľa rozhodnutia PK. 
Štart poslednej možnej rozjazdy je 18.6.2017 o 14.00 hod. 
 
Bodovanie 
Bude sa používať nízkobodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2017-  2020. 
Pri uskutočnení 4 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením 
najhoršieho umiestnenia. Pri uskutočnení 8 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z 
rozjázd s vylúčením dvoch najhorších umiestnení. Výsledné časy KJP budú prepočítané poľa 
Dánskeho HC 2017. 
 
Ceny 
Prvé tri posádky v kategóriách T1, T2 a T3 získajú poháre a diplomy za predpokladu účasti 
min. 5 lodí v kategórii. Pri vyhodnotení budú vylosované posádky troch zúčastnených  lodí, 
z ktorých každá získa  finančnú odmenu vo výške 100  €  darovanú sponzormi. 
 
Tresty 
Pre lodnú triedu KJP sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že dvojotáčkový trest sa mení na 
jednootáčkový. 
 



 
 
 
Zodpovednosť 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov  na  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, počas priebehu alebo po pretekoch. 
 
Ďalšie informácie 
Spúšťanie lodí na vodu je možné pri hoteli Glamour.  
 
Kontaktné údaje : 
Marcel Molčanyi, tel. 0905 310 336, e-mail: consulting.klokocov@gmail.com 
Juraj Potucký, 0903592831, e-mail: potucky@gmail.com 
 


