ROZPIS PRETEKOV
Názov pretekov:

Yacht Club Zátoka – Domaša Cup 2018
O pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja
ČTK: 310
Triedy a koeficienty: KJP-4
Termín konania: 16.-17.06.2018
Usporiadateľ: Slovenský zväz jachtingu,
Technicky zabezpečuje Yacht Club Zátoka – Domaša
Miesto konania: Domaša, Holčíkovce, hotel Zátoka, RO Eva

Funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Martin Jančáry
Hlavný rozhodca: Miroslav Mokáň
Merač: Peter Repáň
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PRAVIDLÁ
Preteky sa budú riadiť pravidlami tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu
2017-2020 (PPJ), Súťažným poriadkom SZJ 2018, Všeobecnými plachtenými smernicami SZJ
2016 a Triedovými pravidlami KJP.
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REKLAMA
Reklama nie je obmedzená.
Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ.
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SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ
Preteky sú otvorené pre všetky lode triedy KJP, kategórie športové lode a turistické lode.
Lode, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením priloženej prihlášky (príloha č. 1) a jej
zaslaním spolu s požadovaným štartovným na adresu Yacht Club Zátoka – Domaša, Jarková
50, 080 01 Prešov (Penzión Hradby), E-mail: martin.jancary@gmail.com do 12.06.2018.
Dodatočné prihlášky sa prijmú za týchto podmienok: Dodatočné prihlášky je možné podať na
terase pred hotelom Zátoka, dňa 16.06.2018 od 08:30-10:00 hod. Otvorenie pretekov bude o
10:00 hod.

3.3
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ŠTARTOVNÉ
Požadované štartovné:
Trieda
Štartovné
KJP
10 Euro za pretekára
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ČASOVÝ PROGRAM
Registrácia:
Čas a dátum: 16.06.2018
1

5.2

5.3
5.4

Od 08:30 do 10:00 hod
Miesto: na terase pred hotelom Zátoka.
Pri registrácii je potrebné predložiť úplne a čitateľne vyplnené priloženú prihlášku na preteky
(príloha č. 1), podpísanú kormidelníkom.
Termíny pretekania:
Dátum
Trieda KJP, kategórie športové lode a turistické lode
16.06.2018
pretekanie podľa rozhodnutia PK
17.06.2018
pretekanie podľa rozhodnutia PK
Počet rozjázd je plánovaný na 8.
Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 09:55.
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MERANIE
Každá loď musí mať vypočítaný platný Dánsky Handicap (DH) pre rok 2018. Meranie plachiet
pred pretekmi je možné dohodnúť s meračom pretekov Petrom Repáňom na mobilnom
telefónom čísle 0905 642151 v čase od 16:00 do 20:00 v piatok 15.06.2018 v priestore pred
hotelom Zátoka. Meranie trupov lodí vykonávané nebude. V zmysle cenník SZJ základná cena
za meranie kompletnej sady plachiet je 15,-- Euro. Kontrola výbavy môže byť vykonaná
v akomkoľvek čase pred a počas pretekov.
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PLACHETNÉ SMERNICE
Plachetné smernice budú zverejnené o 8:30 hod dňa 16.06.2018 na informačnej tabuli
pretekovej komisie na terase pred hotelom Zátoka.
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MIESTO
Priestor pretekov tvorí celá vodná plocha vodnej nádrže Domaša.
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TRATE
Trať bude typu karusel – Up and Down. Trať bude zverejnená o 8:30 hod dňa 16.06.2018 na
informačnej tabuli pretekovej komisie na terase pred hotelom Zátoka.
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SYSTÉM TRESTOV
Pre lodnú triedu KJP sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že dvojotáčkový trest sa mení na
jednootáčkový.

11
11.1
11.2

BODOVANIE
Použije sa nízko bodový bodovací systém podľa Dodatku A PPJ.
Jedna diaľková rozjazda je potrebná, aby boli preteky platné.
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OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA
Kýlové lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov okrem v rámci a podľa písomne vopred
povolených termínov pretekovej komisie.
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POTÁPAČSKÁ VÝSTROJ A PLASTIKOVÉ NÁDRŽE
Dýchacie prístroje pod vodou a plastikové alebo podobné nádrže sa nesmú používať okolo
kýlových lodí medzi prípravným znamením pre prvú rozjazdu a ukončením pretekov.
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RÁDIOVÉ SPOJENIE
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.
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CENY
Ceny budú takéto: Prvé tri posádky v celkovom poradí v lodnej triede KJP získajú diplomy,
poháre a vecné ceny. Celkový víťaz získava na 1 rok putovný pohár predsedu Prešovského
samosprávneho kraja.
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VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI
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.
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POISTENIE
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym
plnením 50 000,-- Euro alebo jeho ekvivalentom pre udalosť.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
Spúšťanie lodí na vodu je možné po dohode s organizátormi pri hoteli Zátoka.
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Martin Jančáry – predseda klubu YCZD, mobil: 0905 614941
E-mail: jancary.martin@gmail.com
Peter Repáň – predseda ALT KJP, mobil: 0905 642151
E-mail: peter.repan@pce.sk
Miroslav Mokáň – predseda KVO Domaša, mobil: 0905 277088
E-mail mokan.miroslav@gmail.com
Pre zabezpečenie ubytovania, spúšťania lodí na vodu, parkovania vozíkov a lodí na brehu
kontaktuje prosím Robo Bujnovský – hotel Zátoka, mobil: 0908 588333
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ÚRK-SZJ, Tlačivo č.1, Príloha č.1

SLOVENSKÝ ZVÄZ JACHTINGU
PRIHLÁŠKA NA PRETEKY
1)

Názov pretekov: Yacht Club Zátoka–Domaša 2018, O pohár PSK
Miesto: Domaša
2) ČTK

Dňa: 16.06.2018
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4) Meno a priezvisko

1

0

KJP

3) Trieda (skratka)

Rok
narod.

Klub

klubu

registračné číslo
pretekár

Kor.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos
Pos
Pos

Prihlášku prijal: Peter Repáň
5) Podpis kormidelníka

Dňa: 16.06.2018
6) Čitateľné meno

6) Podpis a kontakt zodpovednej osoby za posádku mládeže
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Vklad:

kat.

