
 ROZPIS PRETEKOV 
15 míľ po Domaši- 43.ročník

Slovenský pohárový pretek v kajutovom jachtingu, TK 313 

Termín konania  :  15.9.- 16.9.2018. 
Usporiadateľ      :  Slovenský zväz jachtingu, v spolupráci s JK Prešov 
Miesto konania  :  Domaša – Dobranská zátoka 
.............................................................................................…………………. 
1 PRAVIDLÁ 

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách 
jachtingu 2017-2020. 

2  REKLAMA 
 Lode majú povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ. 

3 SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 
3.1 Preteky sú otvorené pre všetky kajutové plachetnice v kategórii športové lode a 
turistické lode, pričom obidve kategórie štartujú samostatne. 

3.2. Lode , ktoré sú spôsobilé môžu sa prihlásiť vyplnením prihlášky v kancelárii 
pretekov (prístrešok u Martina Ježka v Dobranskej zátoke) dňa 15.9.2018 do 10:30 
hod. 

4 ŠTARTOVNÉ 
Štartovné je 10 € za člena posádky. 

5 ČASOVÝ PROGRAM 
5.1Registrácia pretekárov bude prebiehať dňa 15.9.2018 od 8:30 do 10:30 hod. 

5.2 Otvorenie pretekov bude  15.9.2018  o 10:45 hod. 
5.3 Termíny pretekania: Výzva pre prvú rozjazdu nebude daná skôr ako o 11:30 
hod.15.9.2018 s tým,  že plánovaný počet rozjázd je 6. 

5.4. Štart ďalších rozjázd podľa oznamov pretekovej komisie. 
5.5. Žiadná rozjazda nebude odštartovaná neskôr ako 16.9.2018 o 15:00 hod. 
5.6. Ukončenie a vyhlásenie výsledkov bude 1 hodinu po ukončení pretekania. V 
prípade protestov v posledný deň pretekania bude tento termín primerane posunutý. 

6. MERANIE
6.1. Každá loď musí predložiť platný (premeriavací) certifikát 2018
6.2. Loď musí vyhovieť PPJ 78.1.

7. PLACHETNÉ SMERNICE
Plachetné smernice budú zverejnené dňa 15.9.2018 o 9:00 hod  na tabuli pretekovej
komisie pod prístreškom Martina Ježka v Dobranskej zátoke

8. MIESTO
Miesto pretekov je vodná nádrž Veľká Domaša .

9. TRATE
Trate budú zverejnené v plachetných smerniciach.



10. SYSTÉM TRESTOV
Pre lodnú triedu KJP  sa PPJ 44.3 mení tak, že dvojotáčkový trest sa mení na
jednootáčkový

11. BODOVANIE

11.1  Preteky sú platné, ak budú odjazdené najmenej tri rozjazdy

11.2. Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z
rozjázd

11.3. Keď sa uskutočnia štyri až šesť rozjázd , celkové body lode sú súčtom jej bodov z
rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia

12. SPRIEVODNÉ LODE
Sprievodné lode budú  upresnené pri otvorení pretekov

13. RÁDIOVÉ SPOJENIE
S výnimkou núdze loď, ktorá preteká, nesmie vysielať hlas ani dáta a nesmie prijímať
hlasovú ani dátovú komunikáciu, ktorá nie je dostupná všetkým lodiam

14. CENY
Prvé tri posádky v kategórii športové lode a prvé tri posádky v kategórii turistické lode
obdržia vecné ceny. Ocenené budú posádky v kategórii športových lodí  a turistických
lodí pokiaľ ich počet bude aspoň 5 .

15. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri PPJ
4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za
poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo stratu života , ktorá by sa stala v
súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

16. POISTENIE
Každá zúčastnená loď má byť poistená  platnou poistkou na škody spôsobené tretej
osobe s minimálnym plnením 10 000€ alebo jeho ekvivalentom pre udalosť.

17. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Martin Ježko  0918 311996
Miroslav Mokáň 0905 277088


