
OLD BOYS  3.ročník 
Rozpis pretekov 

 
 ČTK: 311 / 16 

 Miesto:  Zemplínska Šírava – stredisko Lúč 

 Dátum:  23.-24.7. 2016 

 Vypisuje:  Slovenský zväz jachtingu 

Usporiadateľ: ŠZ T.J. Metropol Košice 

 Riaditeľ: Miroslav Kollár 

 Hlavný rozhodca: Gabriel Szabari 

                  Trieda : KJP koeficient pretekov 3, štartovné 10.- €/ člena posádky  do 55 rokov, 5 € nad 
55 rokov do 70 rokov vrátane, účastníci nad 70 rokov bezplatne. 

 

 Pravidlá: Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách 
jachtingu. 

  Budú platiť tieto ustanovenia: 
• Všeobecné plachetné smernice VPS 2016 
• Doplnok plachetných smerníc - Trate a značky 
• Kategórie lodí podľa dĺžkových mier. Kategória T2 s L do 6,5 m, T1 s L nad  6,5 

m a kat T3 (viď triedové pravidlá KJP 2015). Podmienka vyhodnotenia 
samostatnej kategórie je účasť aspoň 3 lodí v kategórii. Pri nižšom počte lodí ako 
3 sa kategória zlúči s najbližšou kategóriou podľa dĺžky s menším počtom lodí. Pri 
hodnotení poradia lodí sa použije OLD BOYS koeficient. Ide o prepočítanie času 
v cieli o koeficient podľa veku najstaršieho člena posádky nad 55 rokov vrátane. 
Za takúto účasť je loď zvýhodnená 10 sek/ km trate. Za každý rok nad túto 
hranicu je zvýhodnenie 10 sek/ km, pričom sa započítava účasť max 1 OLD 
BOYS na palube. Koeficient sa môže aplikovať aj pre nežnejšie pohlavie, teda 
ženu vo veku nad 55 rokov. Poradie lodí v rozjazde sa určí podľa prepočítaného 
času lodí v cieli. 

 Ceny: Prvé tri lode (pri zachovaní min počtu lodí v kategórii) v každej kategórii obdržia 
diplomy a pohár. Nie je vylúčené ani ocenenie aj podľa iných kritérií, napr. absolútne 
najstaršia posádka, najoriginálnejšia posádka alebo iné (podľa okolností). 

 Spôsobilosť 
 a účasť: Preteky sú otvorené pre lode nasledujúcich tried, ktorých každý člen posádky spĺňa 

požiadavky Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti. 

  Lode sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného. 

  Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov. 

Časový program: Registrácia: 22.7.2016 18:00 - 20:00 a 
   23.7.2016   8:00 - 10:00 
  v kancelárii pretekov v lodenici T.J. Metropol v stredisku Lúč. 

  Plánovaný počet rozjázd je 6 pre každú triedu. 
  Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 23.7.2016 o 10:00. 
  Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK. 
  V jeden deň môžu byť najviac byť najviac 4 rozjazdy.. 
  Posledný možný čas znamenia výzvy je 24.7.2016 o 12:00. 
 



 Plachetné 
 smernice: Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie. 

 Trate: Trate sú uvedené v doplnku plachetných smerníc. 

 Vzdanie sa 
 zodpovednosti: Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri 

Pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovedosť za 
poškodenie materiálu, osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, 
v priebehu alebo po pretekoch. 

Ďalšie informácie: Pre účastníkov preteku zabezpečené občerstvenie. Kontaktujte prosím usporiadateľa 
pretekov M. Kollár tel.: 0905 494 104.  

 
 
  Miroslav Kollár       
  riaditeľ pretekov       


