
 
 

 
 
 

Rozpis pretekov 
 

 ČTK: 308  
 Miesto konania: Zemplínska Šírava –Slnečný Lúč 
 Dátum: 8.9. – 9. 09 2007 
 Názov pretekov: Krajsky prebor 2 
 Vypisuje: Slovenský zväz jachtingu 
 Usporiadateľ: FYC Sobrance 
 Riaditeľ pretekov: Ing. Tibor Gaňo 
 Hlavný rozhodca: Emil Potucký 
 PK: Martin Bonga, Emil Potucky 
 Pravidlá: Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2005 – 2008,  
                  Súťažného poriadku SZJ SUP 2007,Všeobecných plachtených smerníc 2007 
                  Rozpisu týchto pretekov, Vyhlášok pretekovej komisie a hlavného rozhodcu 
                  Doplnok plachetnych smerníc –Trate a značky 
 
Spôsobilosť a účasť:Preteky su otvorene pre lode týchto tried :  
                            
              Trieda:                 FIN               OPT            420           KJ 
              Koeficient:             5                     3               4             4 
              Štartovné  SK:     250                 150            300           500 
. 
Prihlášky: Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Pretekovej komisii 
v kancelárii pretekov dňa 8.9.2007 od 9.00 do 10.00hod. 
 
Registrácia pretekárov: koná dňa 8.9. 2007 od 9.00 do10.00hod kancelárii pretekov. 
 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, v ktorej je potvrdenie o ich 

registrácii v SZJ v roku 2006 
Otvorenie pretekov: 8.9.2007 o 10.00 hod. 
 
Program rozjázd:  Preteky sú vypísané na 7 rozjázd, pre vyhlásenie výsledkov pretekov je 
potrebné uskutočniť najmenej 3 platné rozjazdy. Preteková komisia môže uskutočniť za jeden 
deň najviac 5 rozjázd, pričom za sebou môžu byť uskutočnené najviac 4 rozjazdy. 

• Výzva pre prvý rozjazd sa uskutoční dňa 8.9.2007. o 10.30 hod. 
• Štart ďalších rozjázd podľa rozhodnutia pretekovej komisie. 
• Štart poslednej možnej rozjazdy je dňa 9.9.2007 o14.00hod. 

 
Plachetné smernice: Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 2006, 
Špeciálne plachetné smernice uverejnené na vývesnej tabuli pretekovej komisie. 
 
.Protesty: Protesty bude riešiť Protestná komisia menovaná Pretekovou komisiou. 



 
 
Vzdanie sa zodpovednosti: 
Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4 
Rozhodnutie pretekať 
Organizátor pretekov, usporiadateľ, Preteková komisia ani žiadna ich zložka nepreberá 
žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo stratu materiálu, osobne zranenie čí smrť, 

      ktorá  by sa stala  súvislosti, pred, priebehu  alebo po pretekoch. 
 
Poistenie: Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou 
osobou po dobu trvania pretekov. 

 
.  

Kontaktná  adresa 
Usporiadateľ. Martin Bonga  tel. 0905 966 049   mailto:martin.bonga@bshg.com 
. 
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