
                                                                         

 

                       ROZPIS PRETEKOV 

Názov pretekov :           Viniansky Strapec  45 r.      ČTK : 360 

Triedy a koeficienty:        LAS-3,FIN-3,470-3, KJP-4, MIC-3 

Termín konania :              18.9 – 19.9.2021 

Usporiadateľ :                   Slovenský zväz jachtingu, 

Technicky zabezpečuje :  YC Michalovce 

Miesto konania :                Zemplínska Šírava – Hôrka –Slnečný Lúč 

 

Funkcionári : 

riaditeľ pretekov : Denhardt Robert 

Rozhodcovia :        Szabari Gabriel, Kurej Ľuboš 

__________________________________________________________________________________

________________ 
PRAVIDLÁ 

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

2017-2022 (PPJ) 

__________________________________________________________________________________

________________ 

SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ 

Preteky sú otvorené pre všetky lode triedy KJP,MICRO,FINN,OPT, LAS,420, ktorých posádky sú 

platnými členmi SZJ. Lode, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky v kancelárii 

pretekov – Hôrka-Slnečný Lúč, pod starou Lodenicou. Lode KJP musia predložiť, alebo potvrdiť 

existenciu platného premeriavacieho certifikátu pre rok 2021. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

PLACHETNÉ SMERNICE 

Plachetné smernice budú zverejnené o 8:000 hod dňa 18.9.2020 ,na tabuli pretekovej komisie v 

priestore kancelárie preteku. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

MIESTO PRETEKANIA 

 Priestor pretekov na vodnej nádrži Zemplínska Šírava bude zverejnený v Plachetných smerniciach.  

__________________________________________________________________________________

________________ 

TRATE 

Trate budú znázornené na tabuli Pretekovej komisie . 

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

 



 

 

__________________________________________________________________________________

________________SYSTÉM TRESTOV 

Pre lodnú triedu KJP sa pravidlá 44.1 a 44.2 mení. Pri porušení pravidiel časti 2 PPJ loď 

musí prijať alternatívny trest a to tak, že dvojotáčkový trest sa mení na jednootáčkový.   

__________________________________________________________________________________

________________ 

BODOVANIE 

Použije sa nízko bodový bodovací systém podľa dodatku A PPJ. Výsledné časy KJP budú 

prepočítané podľa DH 2021 

__________________________________________________________________________________

________________ 

ŠTARTOVNÉ 

Požadované štartovné je 20 € za pretekára dospelý deti 10 €, hostia 10 €, pretekár po zaplatení 

štartovného obdrží tričko. 
__________________________________________________________________________________

________________ 

ČASOVÝ PROGRAM 

18.9.2021 od 08:00 do 10:00 hod registrácia. 

18.9.2021 10:30  zahájenie preteku. 

18.9.2021 18:00 Pohostenie, posedenie pri hudbe, 

19.9.2021 15:00  ukončenie preteku 

__________________________________________________________________________________

________________ 

TERMÍNY PRETEKANIA 

18.9.2021 pretekanie 5 rozjazd 

19.9.2021 pretekanie 5 rozjazd 

Plánovaný počet rozjázd: 10 

Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu18.9.2021 nebude daný skôr ako 10:30 hod. 

Štart poslednej možnej rozjazdy 19.9.2021 je 13:00 hod. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

MERANIE 

Meranie lodí nebude robené, podľa potreby je k dispozícii hlavný merač Kurej Ľuboš 

__________________________________________________________________________________

________________ 

REKLAMA 

Reklama nie je obmedzená. 

Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadate 

__________________________________________________________________________________

________________OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA 

Lode sa smú vyťahovať v priebehu pretekov z vody. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

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. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

________________ 

CENY 

Prvé tri posádky v každej kategórií získajú diplomy a vecné ceny. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo stratu života , ktorá by sa stala v 

súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. 

__________________________________________________________________________________

________________ 
POISTENIE 

Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

COVID OPATRENIA 

Pretekári sú povinný riadiť sa platnými opatreniami vlády SR a nariadeniami Hlavného hygienika SR. 

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

Kontakty na usporiadateľa :  

 

 Denhardt Robert       0949727700 

 Kurej Ľuboš               0908980220 

 

 

 

Ubytovanie v: Penzión Dolina, Penzión Senderov, Penzión Tilia 

http://www.sirava.sk/ubytovanie/penziony.php 

 

 

 

 


