
ROZPIS  PRETEKOV  

Slovenský zväz jachtingu a Jacht klub Sobrance 

usporiadajú preteky v jachtingu 

 

Názov pretekov: Memoriál Michala Stričíka 

TK: 353 

Miesto konania: Zemplínska šírava – Slnečný lúč 

Dátum: 2.- 3.7.2022 

Riaditeľ pretekov: Ing. Marcel Molčanyi 

Hlavný rozhodca: Emil Potucký 

Triedy a koeficienty: KJP – 5, FIN – 3, 420 – 3 

Pravidlá 

Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2021 – 2024, Súťažného poriadku SZJ 

SUP 2022, Všeobecných plachtených smerníc a triedových pravidiel. 

Spôsobilosť 

Preteky sú otvorené pre všetky lode KJP s platným certifikátom Dánskeho handicapu 2022, FIN a 420. 

Registrácia pretekárov:  

Prihlášky na predpísanom formulári sa podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii pretekov dňa 

2.7.2022  od 9:00 do 10:00 s vkladom 10,- € za pretekára do 23 rokov a 15,- € za pretekára nad 23 

rokov. 

Program rozjázd 

Preteky sú vypísané na 5 rozjázd. V jeden deň sa uskutoční najviac 5 rozjázd. 

Otvorenie pretekov je 2.7.2022 o 10:00 hod. 

Štart prvej rozjazdy je 2.7.2022 najskôr o 11:00 hod. 

Štart ďalších rozjázd podľa rozhodnutia PK. 

Štart poslednej možnej rozjazdy je 3.7.2022 o 14:00 hod. 

Bodovanie 

Bude používaný nízkobodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2021 – 2024. Výsledné časy KJP 

budú prepočítané podľa Dánskeho handicapu. 



Tresty 

Pre lodnú triedu KJP sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že dvojotáčkový trest sa mení na 

jednootáčkový. 

Ceny 

Prvé tri posádky v jednotlivých triedach a kategóriách získajú poháre a diplomy pri minimálnej účasti 

5 lodí v danej triede alebo kategórii. 

Občerstvenie 

Teplá strava po skončení poslednej rozjazdy  2.7.2022 – Klokočina. 

Zodpovednosť 

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 3 Rozhodnutie pretekať. 

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, 

ktorá by nastala v súvislosti, pred, počas priebehu alebo po pretekoch. 

Opatrenia spojené s Covid – 19 

Účastníci pretekov sú povinní riadiť sa vyhláškami hlavného hygienika a RÚVZ. 

Ďalšie informácie 

Spúšťanie lodí je možné na mieste preteku. 

Kontaktné údaje 

Marcel Molčanyi, tel.:0905 310 336, e-mail: consulting.klokocov@gmail.com 

Juraj Potucký, tel.: 0903 592 831, e-mail: potucky@gmail.com 
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