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ROZPIS PRETEKOV 
 

Názov pretekov: Regata KJP 

ČTK: 357 
Triedy a koeficienty: KJP - 3  
Termín konania: 27.6. – 28.6.2015 

Usporiadateľ: Slovenský zväz jachtingu, 
Technicky zabezpečuje: Jacht Klub Domaša-Poľany 

Miesto konania: Domaša, RS Poľany 
 

Funkcionári: 
riaditeľ pretekov: Rudolf Surzen 

hlavný rozhodca: Miroslav Mokáň 
rozhodca: Marcela Mokáňová, 

 

 
1  PRAVIDLÁ 

1.1  Preteky sa budú riadiť pravidlami tak, ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu 

2013-2016 (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. 
3.2 Lode, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky v kancelárii pretekov- lodenica 

JK Domaša Poľany. 
4  ŠTARTOVNÉ 
4.1 Požadované štartovné je 10 € za člena posádky, 
            Pretekári vo veku 60 rokov a viac štartovné neplatia.                                                  
5  ČASOVÝ PROGRAM 
5.1 Registrácia: 
 Čas a dátum: 27.6.2015 

Od 08:30 do 10:30 hod 
Miesto: v kancelárii pretekov pred lodenicou JK Domaša Poľany. 
Pri registrácii je potrebné predložiť úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku na preteky  podpísanú 
kormidelníkom. 

5.2  Termíny pretekania: 
 27.6.2015 pretekanie 4 rozjazdy  
 28.6.2015 pretekanie 2 rozjazdy 
5.3 Plánovaný počet rozjázd: 6  
5.4 Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu nebude daný skôr ako je 11:00 hod. 

27.6.2015.  
6  MERANIE 

Meranie lodí nebude robené. 
7  PLACHETNÉ SMERNICE 

Plachetné smernice budú zverejnené o 9:30 hod dňa 27.6.2015 na tabuli pretekovej komisie 
v priestore pred lodenicou JK Domaša Poľany. 

8  MIESTO 
8.1  Priestor pretekov na vodnej nádrži Domaša bude  situovaný pred RS Domaša – Poľany 
9 TRATE 

Trať bude znázornená na tabuli PK .Jedná sa o trojuholník a karusel..Predpokladaná dĺžka 
trate 5,0 km. 

10  SYSTÉM TRESTOV 
10.1 Pre triedu KJP sa  pravidlo 44.1 a 44.2 mení.Pri porušení pravidiel sa vyžaduje jedno otáčkový 

trest.  
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11  BODOVANIE 
11.1  Použije sa  nízkobodový bodovací systém podľa Dodatku A PPJ. 
 
12  SPRIEVODNÉ LODE 

Sprievodné lode budú označené oranžovými vlajkami. 
13  OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA 

Lode sa smú vyťahovať v priebehu pretekov na trávnatú plochu na pláži v RS Domaša 
Poľany. 

14  RÁDIOVÉ SPOJENIE 
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. 

15  CENY 
Prvé tri posádky  KJP  získajú diplomy a vecné ceny. 
atgórie T1,T2 a T3 budú ocenené za predpokladu účasti 5 lodí v kategórii. 

16  VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 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. 

17  POISTENIE 
Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym 
plnením 10 000 Eur alebo jeho ekvivalentom pre udalosť. 

18  ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím: 
Rudolf Surzen , mobil :0918 708 225 
rudolt.surzen@Hotmail.com 
Miroslav Mokáň, mobil: 0905 277 088 
E-mail: mokan.miroslav@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


