
Rozpis pretekov.

Názov pretekov : O pohár TaTum 2020
ČTK:  354

Triedy a koeficienty:  KJP - 3

Termín konania : 11. a 12. júla 2020
Usporiadateľ :  Slovenský zväz jachtingu
Technické zabezpečenie:  Jachtklub Tatum Michalovce
Miesto konania: Zemplínska Šírava, stredisko Medvedia hora, 

Kaluža, okres.Michalovce
GPS : 48.79898 N 22.00138 E

Funkcionári :
Riaditeľ pretekov : Ondo Michal
Hlavný rozhodca : Potucky Emil

1. Pravidlá:
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách 

jachtingu  2017-2020 (PPJ)
2. Reklama

2.1 Reklama nie je obmedzená
2.2 Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ.

3. Spôsobilosť a účasť
3.1 Preteky sú otvorené pre všetky lode triedy KJP  - kategórie športové a turistické lode
3.2        Lode,ktoré sú spôsobilé, sa môžu príhlásiť vyplnením prihlášky v kancelárii pretekov 

na  mieste konania pretekov dňa 11.7.2020 od 8.00 do 10.00 hod. 

4. Štartovné

4.1 Štartovné je 10 Eur za každého dospelého člena posádky, ktorý je registrovaným členom 
SZJ

4.2 Štartovné je 15 Eur za každého dospelého člena posádky, ktorý nie je registrovaným členom
SZJ

4.3 Štartovné  5 eur za mládež, registrovanú v SZJ
4.4 Štartovné 10 eur za mládež, neregistrovanú v SZJ

5. Časový harmonogram
5.1 Otvorenie pretekov o  10.30 hod 11.7.2020
5.2 Termíny pretekania:

Pretekanie podľa rozhodnutia PK
5.3 Plánovaný počet rozjázd : 4
5.4 Výzva na prvú rozjazdu nebude daná skôr ako o 11.00 hod 11.7.2020
5.5 Výzva na poslednú možnú rozjazdu nebude daná neskôr ako o 14.00 hod 12.7.2020         

6.    Meranie
6.1 Meranie a váženie lodí nebude robené



7.    Plachetné smernice
7.1 Plachetné smernice budú zverejnené o 9.30 na tabuli pretekovej komisie v mieste 

kancelárie pretekov
8.    Miesto pretekov 

8.1 Miesto pretekov je situované na vodnej nádrži Zemplínska Šírava, 
pred strediskom Medvedia hora

9.    Trate
9.1 Trať pretekov bude zverejnená na tabuli PK pred otvorením pretekov 

10.   Systém trestov
10.1   Pre triedu KJP sa mení pravidlo 44.1 a 44.2. Pri porušení pravidiel sa vyžaduje 

jednootáčkový trest
11.   Bodovanie

11.1 Použije sa nizkobodový bodovací systém podľa dodatku A PPJ.
12.    Obmedzenie vyťahovania

12.1 Lode sa smú vyťahovať v mieste pretekov 
13.   Rádiové spojenie

13.1 S výnimkou núdze, loď nesmie používať rádiové spojenie počas pretekania, ani nesmie 
prijímať rádiové správy, ktoré nie sú dostupné všetkým lodiam. Tento zákaz 
platí aj pre mobilné telefóny

14.  Ceny
14.1 Víťazmé lode budú ocenene vecnými cenami
14.2 Kategórie športové a turistické kajutové lode budú ocenené za predpokladu účasti 

najmenej 5   lodí v kategórii

15.   Vzdanie sa zodpovednosti
15.1 Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť. ( pozri pravidlo 4. - 

Rozhodnutie pretekať ) Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie 
materiálu, zranenia osôb alebo stratu života, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v 
priebehu alebo po pretekoch

16.   Poistenie
16.1 Každá zúčastnená loď musí byť poistená poistkou pre škody spôsobené plavbou voči 

tretím osobám s minimálnym poistným plnením 10 000.-Eur pre jednotlivú poistnú 
udalosť

17.   Ďalšie informácie
17.1Telefonické kontakty :

Riaditeľ pretekov : Ondo Michal    tel.: 0911 119 950    email: jk.tatum@azet.sk  
Technické zabezpečenie :  Martin Pado         tel,: 0905 608 167 

        Ubytovanie :    Penzion ANIMA   tel.: 0908 315 244  info@penzionanima.sk    

1.


