
Rozpis pretekov 
Názov pretekov : Medzinárodné Majstrovstvá SR KJ pri príležitosti 30. roč. jacht. preteku 15. míľ po Domaši  (ČTK 364) 

Dátum : 14.9. - 18. 9. 2005 
Usporiadateľ : Slovenský zväz jachtingu, Technicky zabezpečuje Jacht Klub Prešov 

Miesto konania : Domaša - RS Dobrá, lodenica JK Prešov 
Funkcionári : Garant: Jaroslav Marynčák; Riaditeľ: Miroslav Mokáň; Hlavný rozhodca :Sebastián Haltenberger  

1 Pravidlá 
1.1  Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu 2005-2008.  
1.2  Budú platiť nasledujúce predpisy:  

1. Súťažný poriadok SZJ SUP 2005, 
2. Plachetné smernice, ktoré obdrží každá prihlásená loď pri registrácii, 
3. Vyhlášky Pretekovej komisie. 

2 Reklama  
 Kategória C  
3 Spôsobilosť a účasť 
3.1  Preteky sú otvorené pre lode triedy KJ (Kajutové jachty), koeficient 7. 
3.2  Prihlášky na predpísanom formulári SZJ sa zasielajú poštou alebo faxom na adresu : 

Miroslav Mokáň, Solivarská č.43, 080 05 Prešov, fax. číslo 051/7724620, meilom na adresu: mokan.miroslav@slsp.sk  
najneskoršie do 14.9.2005 do 12,00 hod.,  
alebo podávajú osobne Pretekovej komisii v kancelárii pretekov, ktorá je umiestnená  
v RS Domaša-Dobrá v priestoroch novej lodenice JK Prešov, dňa 14.9.2005  od 16,00  do 22,00 a dňa 15.9.2005 od 8,00 do 
11,00 

4 Štartovné  
 Požadované štartovné: 500 Sk za loď 
5 Časový program 
5.1 Registrácia Registrácia pretekárov sa koná dňa 15.9.2005 od 8,00- do11,00 v kancelárii pretekov umiestnenej v novej lodenici JK 

Prešov v RS Domaša-Dobrá. Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej 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 2005 
• Platný premeriavaní certifikát lode alebo doklad Medzinárodnej asociácie lodnej triedy o premeraní lode. 

5.2 Termíny pretekania  Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční dňa 15.9.2005 o 13,00 hod 
 Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň je dňa 18.9.2005 o 11,00 hod. 
 Počet rozjázd 9 , Počet rozjázd za deň 4, max 2 nonstop 
6 Meranie 
 Premeriavanie lode bude vykonané námatkou po dobu preteku. 
7 Plachetné smernice  
 Plachetné smernice budú zverejnené o 8:00, dňa 15.9. 2005 na nástenke Pretekovej komisie.. 
8 Bodovanie 
8.1  Pre určenie poradia lodí v jednotlivých rozjazdách bude použitý Dánsky Handicap. 
8.2  3 rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné 
8.3  Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd. Keď sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, 

celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia. Keď sa uskutoční 8, alebo viac rozjázd, 
celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších  umiestnení. 

9 Ceny  
Preteky budú uznané ako M SR len za predpokladu , že budú odjazdené aspoň tri rozjazdy a počet vyhodnotených posádok 
v triede bude minimálne 5.  
Majstrom SR alebo Medzinárodným majstrom SR sa stane prvá posádka z celkového poradia. Prvé tri posádky získajú na 
Medzinárodných majstrovstvách Slovenska vecné ceny a diplomy. Prvé tri posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym 
občianstvom sú aj na Medzinárodných majstrovstvách SR vyhodnocované rovnako ako na M SR teda obdržia medaily 
a dipolomy. 

10 Vzdanie sa zodpovednosti  
Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť, ktorá by sa stala 
v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode (v prípade mládeže zodpovedná dospelá osoba) potvrdzuje 
svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov. 

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

12 Ďalšie informácie  
Kontaktné adresy : Miroslav Mokáň, Solivarská č. 43, 08005 Prešov, e-mail: mokan.miroslav@slsp.sk, tel.domov 051/7752521, mobil 
0905277088, fax v zamestnaní:051 7724620 
Ubytovanie aj stravovanie je možné v Ubytovni Domašská zátoka na tel.čísle majiteľky Márie Paľušovej 0905226534,v cene za jedno lôžko 
150,- Sk /noc. Stravovanie aj ubytovanie je možné aj v hoteloch Dobrá a Domaša v rekreačnom stredisku Dobrá Najbližší prístup pre posádky 
je po štátnej ceste z Prešova do Vranova nad Topľou, pričom v Hanušovciach nad Topľou pred čerpacou stanicou Slovnaft je potrebné odbočiť 
do ľava a po 250 metroch po prekročení rieky Topľa hneď odbočiť do prava smer na Dobrú , ktorá je vzdialená už len 19 km.      


