
Rozpis pretekov v jachtingu 
 
Názov preteku: O pohár TATUM 2010 
ČTK:   312 
Miesto konania: Zemplínska šírava – Medvedia hora 
Dátum:             17 . –18. 07. 2010 
Usporiadateľ:  Slovenský zväz jachtingu 
Organizátor:  Jachtklub TATUM Michalovce 
Triedy:  VAU, OPT  koeficient 2 
   420                             koeficient 3 
                                    FIN                            koeficient 3 
   KJ   koeficient 5 
Pravidlá:  Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2009-    
                                   2012. Podľa platného Súťažného poriadku SZJ 2010. Podľa tohto   
                                   Rozpisu pretekov. Podľa Všeobecných plachtených smerníc SZJ 2010.  
                                   Podľa smerníc Organizačného výboru, pretekovej a rozhodcovskej  
                                   komisie. 
Reklama:            O pohár TATUM – sú pretekom kategórie C, podľa smernice 20 ISAF- 
                                   Kódex reklamy. 
Prihlášky:            Na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Rozhodcovskej   
                                   komisii v kancelárii preteku dňa 17. 07. 2010 od 8.00 do 9.00 hod  
                                   s vkladom vo výške 10,- € dospelý, 5.- € mládež.  
Registrácia:            Registrácia pretekárov sa koná 17. 07. 2010 od 8.00 do 9.00 hod.  
                                   v kancelárii preteku. Pri registrácii pretekárov kormidelník  musí   
                                   predložiť pretekovej komisii doklady:  

                            - úplne a čitateľne vyplnené tlačivo „Prihláška na preteky“ 
                            - Registračný preukaz SZJ – všetkých členov posádky lode a ich  
                            registrácie v roku 2010. 

Program jázd: Pretek o Pohár TATUM je vypísaný na 5 rozjázd, pre vyhlásenie   
                                   výsledkov najmenej 3 platné rozjazdy. Prvá rozjazda sa uskutoční  
                                   o 10.00 hod v prvý deň preteku, posledná rozjazda o 15.00 hod posledný          
                                   deň preteku. 
Bodovanie:  Nízko bodový systém . Pri uskutočnení 5   rozjázd sa škrtá rozjazda                                               
                                    s najhorším bodovým výsledkom. KJP podľa dánskeho handicapu .  
Protesty:  Protesty bude riešiť nezávislá protestná komisia menovaná  
                                   usporiadateľom. 
Ceny:   Posádky víťazných lodí dostanú diplom, KJP  pohár . 
Zodpovednosť: Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné  
                                   nebezpečenstvo. Organizátor pretekov, usporiadateľ, Preteková komisia  
                                   ani žiadna iná zložka nenesú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie,  
                                   poranenie alebo stratu na majetku. Neručia za žiadnu ujmu na zdraví  
                                   alebo na veciach, ktoré by vznikli v súvislosti pred, v priebehu alebo po    
                                   pretekoch. Vybavenie lode podľa platných predpisov, oprávnenie pre  
                                   plavbu. 
Poistenie:  Každá zúčastnená loď má byť poistená voči poškodeniu treťou osobou  
                                    pre dobu trvania preteku. 
Kontaktné adresy: Riaditeľ preteku – Vladimír  Čurma 0907 902838 
   Hlavný rozhodca –  Gabriel Szabari 0915977411 
   Technické zabezpečenie – Zděnek Mošpan 0907340061 
             
                                                                             Michalovce 13.7.2010 



 
                              


