
                                                   

  

                                        Rozpis pretekov.  

ČTK 359 

Majstrovstvá oblasti Zemplínska Šírava 

  

Názov pretekov: Majstrovstvá oblasti Zemplínska Šírava              Koeficient preteku - 4 

Termín konania : 18. a 19. August  2018  

Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu a Yacht club Michalovce  

Miesto konania: Zemplínska Šírava, stredisko Lúč – pod starou Lodenicou  

  

Funkcionári :  

Riaditeľ pretekov : Kurej Ľuboš  

Hlavný rozhodca : Potucký Emil  

Technické zabezpečenie, Yacht club Michalovce  

1. Pravidlá:  

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

poriadku SUP, Triedových pravidlách zúčastnených tried a v Rozpise týchto pretekov.  

2. Spôsobilosť a účasť :  

Preteky sú otvorené pre  lodné triedy OPT, FIN, KJP - kategórie športové a turistické lode Preteky sú otvorené pre všetkých 

pretekárov zúčastnených tried, ktorí spĺňajú požiadavky Smernice 19 ISAF – Kódex spôsobilosti.                                           

Každá loď musí predložiť platný premeriavací protokol DH 2018  

3. Štartovné :  

Štartovné je pre LT KJP 5 € za pretekára, pre lodnú triedu OPT,FIN 5 € za loď.  

4. ČASOVÝ PROGRAM  Sobota 18.08. 2018  

 8:00 – 10:00 - registrácia  

 10:30 – otvorenie pretekov   

11:00 – znamenie výzvy prvej rozjazdy  

18:00 – posledné možné znamenie výzvy  

Nedeľa 19.08.2018  



 09.30 – znamenie výzvy nasledujúcej rozjazdy   

14.00 – posledné možné znamenie výzvy poslednej rozjazdy   

15.30 – vyhlásenie výsledkov, ukončenie pretekov   

Plánovaný počet rozjázd : 8  

5. Meranie   

Meranie a váženie lodí nebude vykonávané, lode sa smú vyťahovať v mieste konania pretekov.  

6. Plachetné smernice  

  Plachetné smernice budú zverejnené  na tabuli pretekovej komisie v kancelárii pretekov.  

 7. Bodovanie  

 Použije sa nízko bodový bodovací systém podľa dodatku A PPJ. Výsledné časy budú prepočítané podľa DH2018 9. 

8.Systém trestov  

 Pre triedu KJP sa mení pravidlo 44.1 a 44.2. Pri porušení pravidiel sa vyžaduje jednootáčkový trest  

9. Zodpovednosť  

 Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné zodpovednosť. Usporiadateľ pretekov, Rozhodcovská komisia  

nenesú zopovednosť za akékoľvek poškodenie, poranenie, smrť alebo stratu na majetku.  

10. Poistenie   

 Každá zúčastnená loď triedy KJP musí byť poistená poistkou pre škody spôsobené plavbou voči tretím osobám.  

11. Rádiove spojenie  

Loď, ktorá preteká, nesmie vysielať ani prijímať hlasové ani dátové signáli, ktorá nie su dostupné všetkým lodiam, s 

výnimkou núdze.  

12. Ceny   

 Prvá loď v kategórii získa pohár, kategórie športové a turistické kajutové lode budú ocenené za predpokladu účasti 

minimálne 5 lodí.  

 14. Ďalšie informácie  

 Telefonické kontakty :   

Riaditeľ pretekov : Kurej Ľuboš tel.: 0908980220 email: lubos13@centrum.sk   

Hlavný rozhodca : Potucký E. tel. 0910151757 

Ubytovanie :Penzión   DOLINA:  tel. 0905258501    056 /6891221 info@dolina sirava.sk  

                       

  


