
Rozpis pretekov v jachtingu 
 

Názov pretekov : Mayerov memoriál  
ČTK : 354 

Miesto konania : Domaša-autocamping Holčíkovce 
Dátum : 26.-27.6.2004 

Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu 
Funkcionári : Riaditeľ : Jozef Palisko 

Hlavný rozhodca : Miroslav Mokáň 
Technicky zabezpečuje: Jacht-Klub Prešov 

Triedy : 420 - 2, CDT - 2, OPT - 2, FIN - 2, KJ - 2 , WS - 2, FW - 2  
Pravidlá : Preteky sa budú konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu 2001 – 2004, Súťažného poriadku SZJ 

SUP 2003, Všeobecných plachetných smerníc SZJ 2004, rozpisu týchto pretekov Mayerov 
memoriál ,  podľa ďalších vyhlášok Organizačného výboru pretekov a Rozhodcovskej  komisie.  

Reklama : Mayerov memoriál  sú pretekami Kategórie C podľa Dodatku 1 Pretekových pravidiel jachtingu – 
Kódex reklamy ISAF. 

Prihlášky : Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa zasielajú poštou alebo faxom na adresu Miroslav 
Moká,Solivarská č.43,080 05 Prešov,fax:0517724620 najneskoršie do 24.06.2004 do 18,00 hod., 
alebo podávajú osobne Rozhodcovskej komisii v kancelárii pretekov, ktorá je umiestnená v lodenici 
SAW, bývalý autocamping Holčíkovce, dňa 26.06.2004  od 9,30 hod do 11,00 hod s vkladom vo 
výške 200,- Sk za dospelého pretekára a 100,- Sk za mládež. 

Registrácia pretekárov : Registrácia pretekárov  sa koná dňa 26.06.2004 od 9,30  do 11,00 hod. v kancelárií pretekov 
lodenica SAW bývalý autocamping Holčíkovce. Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí 
predložiť Rozhodcovskej komisii tieto doklady : 

• Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“. 
• Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, v ktorej je potvrdenie o ich 

registrácii v SZJ v roku 2004 
• Platný premeriavaní certifikát lode alebo doklad Medzinárodnej asociácie lodnej triedy 

o premeraní lode. 
Premeriavanie : Premeriavanie lode bude vykonané námatkou po dobu preteku. 

Program rozjázd : Preteky Mayerov memoriál  sú vypísané na 5  rozjázd, pri čom pre vyhlásenie výsledkov pretekov je 
potrebné uskutočniť najmenej počet troch platných rozjázd. Rozhodcovská komisia môže 
uskutočniť za jeden deň najviac počet štyroch rozjázd, pri čom za sebou. môžu byť uskutočnené 
najviac 2 rozjazdy. 
Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční dňa 26.06.2004 o 12,00 hod. 
Štart ďalších rozjazd podľa rozhodnutia RK. 
Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň pretekov je dňa 27.06.2004 o 13,00 hod. 

Plachetné smernice : Pre tieto preteky platia Všeobecné plachetné smernice SZJ 2004 (VPS 2004) a Oblastné plachetné 
smernice pre oblasť Domaša, ako aj Špeciálne plachetné smernice, ktoré budú vyvesené na nástenke 
v kancelárií pretekov lodenica SAW -autocamping Holčíkovce. 

Bodovanie : Bude sa používať nízko bodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2001 – 2004. Pri 
uskutočnení 4-7 rozjázd sa škrtá jedna rozjazda, pri uskutočnení 8 a viac rozjázd sa škrtajú dve 
rozjazdy s najhorším bodovým výsledkom. 

Protesty : Protesty bude riešiť Protestná komisia menovaná Rozhodcovskou komisiou. 
Ceny : Diplomy a vecné ceny obdržia víťazi v jednotlivých triedach a kategóriach. 

Zodpovednosť : Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Organizátor pretekov, 
usporiadateľ, Rozhodcovská komisia ani žiadna ich 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. 

Poistenie : Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou  pre dobu 
trvania pretekov. 

Kontaktné adresy : Miroslav Mokáň, Solivarská č. 43, 080 05 Prešov, mobil 0915726938, fax 051/7724620. 
Ďalšie informácie : Stravovanie a ubytovanie usporiadajúci Jacht-Klub Prešov neposkytuje. 

                         
 


