
Rozpis   pretekov   v jachtingu 
  
Názov preteku   :  Majstrovstvá SR v lodnej triede –kajutové jachty-plachetnice 
Číslo  TK           :   313 
Termín konania :   29.08. – 2.09.2007 
Usporiadateľ     :   Slovenský zväz jachtingu 
Technicky zabezpečuje :   Jacht klub  Cassovia  Košice 
Miesto konania  :   Zemplinska Šírava –Vinné-Slnečný Lúč  pri býv. Lodenici 
Funkcionári – riaditeľ preteku :   Ján Ďurovčík  str. 
                               tajomník :   Marian  Kollár 
                           garant  SZJ :   Miroslav  Mokáň 
                    hlavný rozhodca :   Dušan Vanický 
                           rozhodcovia :   Tomáš  Matzenauer, Emil Potucký, 
        technické zabezpečenie :   Jozef  Mašlonka  str. 

Pravidlá : 

                   Pretekové pravidla jachtingu 2005 - 2008 
                   Súťažný poriadok  SZJ SUP  2007 
                   Všeobecné plachtené smernice 2007 a ich doplnky 
                   Špeciálne plachtené smernice 
                   Vyhlášky pretekovej a rozhodcovskej komisie , ALT  KJ 
                   Tento rozpis  

Spôsobilosť a účasť : 

                    Lodná trieda   KJ   /kajutové jachty –plachetnice /, koeficient  7 
                    Podaním prihlášky k preteku,zaplatením štartovného, osvedčenie plavidla SPS, 
                    Registračný preukaz SZJ  2007 
                    Kormidelník-preukaz vodcu malého plavidla 
                    Premeriavací protokol DH verzia  5.03 

Štartovné  :     700.-Sk za loď,pretekár  100.-Sk 

Časový program  preteku : 

29.08.2007       príchod pretekárov,lodí,registrácia  od 14,00 hod do  19,00 hod 
30.08.2007       registrácia od  8,00  -  9,00 hod 

Slávnostné zahájenie  10,00 hod 
Stretnutie kormidelníkov  a rozhodcovskej komisie o 11,00 hod 
Výzva pre 1. rozjazdu   o 13.00 hod 

                                         Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň preteku  t.j. 2.9.2007 
                                         o 14.00 hod. 
     31.8.2007 – 2.9.2007  Rozjazdy podľa poveternostnej situácie ,štart oznámi rozhodcovská komisia 
                                         RK môže uskutočniť viac rozjázd systémom non stop, alebo spojiť 2  

   rozjazdy do 1 veľkej. 
                                         Slávnostné ukončenie-podľa poslednej rozjazdy 
                                         Predpoklad  2.9.2007  o 14.00 hod 

      Meranie lodí :            Prvé tri lode po každej rozjazde kontrolované podľa Premeriavacého proto- 
                                          kolu DH,ostatné námatkovo. 

  

      Bodovanie  :              Pre určenie poradia lodí v jednotlivých rozjazdách a preteku bude použitý  



                                          Dánsky handicap a nízkobodový systém.Pretek je vypísaný na 9 rozjazd 
                                          Pričom do celkového hodnotenia sa nezapočitávajú body najhoršej rozjazdy 
                                          po uskutočnení aspoň 4 rozjazd, resp. body z 2 najhorších rozjazd po usku- 
                                          točnení aspoň 8 rozjázd. 

               Ceny  :           Majstrom Slovenska  sa stane prvá posádka z celkového poradia.Prvé tri  
posádky získavajú  medaily,diplomy a vecné ceny. 

        Reklama   :           Kategória  C 

Vzdanie sa zodpovednosti : 

                                      Pretekári ,ich sprievod a činovníci sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zod- 
                                      povednosť.Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie mate- 
                                      riálu,osobné zranenie,alebo smrť,ktorá by sa stala v súvislosti,pred, v priebe- 

hu alebo po pretekoch.Kormidelník lode, potvrdzuje svojim podpisom na 
prihláške že posádka je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov. 

        Poistenie  : 

                                      Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu po 
                                      dobu trvania pretekov. 

         Postihy :               

Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo nepristojné správanie má PK právo vylúčiť 
                                      pretekára z účasti n MSR bez nároku na akúkoľvek náhradu-podľa pravidla 
                                      69 PPJ. 

Ďalšie  informácie :     Kontaktné  adresy -   

                                       Marian  Kollár  t/ fax-00421 55 6999 372 , 0908770219, 
                                                               E-mail  :   koll-2-koll@thermofloc.sk 
                                       Ubytovanie : 
                                       Jozef  Mašlonka    0907125725 , 0915506407, 
  
                                      Žeriav  -  148 AB  p. Pišniak   0905607 449. 
      
                                        Stravovanie :  v okruhu  500 m . 

  

  

  

................................................                                                                 ........................................... 

 Riaditeľ preteku                                                                                         Hlavný rozhodca 
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