
Rozpis   pretekov  
 

Názov preteku:  Viniansky strapec 2010- 29.ro čník--- Finn east cup-finále 
 
ČTK :318 
 
Miesto konania : Zemplínska Šírava - Hôrka pri Lodenici 
 
Dátum :25. -26.09.2010 
 
Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu  
 
Organizátor :Cassovia jacht klub Košice 
 
Triedy : F- 5, OPT- 3, 420- 3, KJP – 5, VAU – 3, RSX-5 ,RAC- 5. 
 

Pravidlá :   
Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu . 
Podľa platného Súťažného poriadku 2010. Podľa tohto Rozpisu pretekov. 
Podľa Všeobecných plachtených smerníc SZJ 2010.Podľa vyhlášok Organizačného výboru, 
pretekovej a rozhodcovskej komisie. 

 
Reklama:   
Viniansky strapec 2010. je pretekom kategórie C,podľa Smernice ISAF Kodex reklamy. 

 
Prihlášky a registrácia: 
Na predpísanom formulári SZJ sa podávajú osobne Rozhodcovskej komisii v kancelárii preteku 
Pri registrácii pretekárov, kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii doklady: 

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

v r. 2010 . Odovzdaním podpísanej prihlášky sa štartujúci zaväzujú dodržiavať  pravidlá, že posádka 
je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov. V kategórii mládeže, podpisuje prihlášku a zodpovedá 
zastupujúca dospelá osoba. 
 
Štartovné: dospelí 10.-Eur. za osobu a mládež  5.-Eur.  
 
Program :   
 
Piatok  24.09.              18:00 – 20:00  registrácia 
Sobota 25.09.                8:00 – 9:30    registrácia 
                                     9:40 – 10:00  slávnostné otvorenie  
                                                        pretekov 
                                    10:30 – znamenie výzvy prvej rozjazdy     
                                               ďalšie rozjazdy podľa    rozhodnutia PK 
                                      
                                         
                                                
                                   19:00 – večerný program (večera,drink, kapela, disco) 
Nedeľa 26.09.                            9:00 – znamenie výzvy pre ďalšie rozjazdy     
                                                
                                     
                                   15:00 – posledný možný štart 
                                   16:00 – ukončenie pretekov a vyhlásenie víťazov 
                                               Odovzdanie putovného pohára FINN EAST CUP  
 
Pretek – Viniansky strapec 2010 je vypísaný najviac na 9 rozjázd, 
 



Bodovanie :  Nízko bodový systém podľa Dodatku APPJ . Pri ukutočnení 9 rozjázd sa škrtaju 2 
rozjazdy s najhorším bodovým výsledkom. KJP – pod ľa dánského hendicepu  

 
Protesty :  Protesty bude riešiť Nezávisla protestná komisia menovaná usporiadateľom. 
 
Ceny : Posádky lodí obdržia diplom , víťazné posádky v triede – poháre pre rok 2010 . 
 
 
Zodpovednos ť : 
Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor pretekov, 
usporiadateľ, Preteková komisia ani žiadná ich zložka nenesú zodpovednosť za akékoľvek 
poškodenie, poranenie alebo stratu na  majetku. Neručia za žiadnú ujmu na zdraví alebo na veciach, 
ktoré by vznikli v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. Vybavenie lodí podľa platných 
predpisov. 
 
Poistenie:  Každé zúčastnené plavidlo má byť poistené voči poškodeniu treťou osobou po dobu 
trvania preteku. 
 
Potvrdenie ú časti :  Potvrdenie účasti cez www.sailing.sk 
 
Ubytovanie:      Penzion Dolina http://www.dolina.sirava.sk/ 
                        Penzion Juliana http://www.juliana.sirava.sk/                        
                        vlastné stany a karavany pod Lodenicou 
 
 
Kontaktné info: 
 
Riaditeľ preteku- Michal Macura 
Technické zabezpečenie – Michal Macura ml. 0903 602754 
                                        Tomáš Macura 0904 296099 
Rozhodcovia- Gabriel Szabari   0915 977 411 
 


