
 
ROZPIS PRETEKOV  

Názov pretekov :Medzinárodné majstrovstvá SR v triedach RAO, RAC, FW 
(koeficient 7) a CDT,OPT,420 (koeficient 2) 
Termín konania  :1.9.-3.9.2006. 
Usporiadateľ       :Slovenský zväz jachtingu, technicky zabezpečuje TJ Domaša    
                    Vranov nad Topľou 
Miesto konania   :Lodenica TJ Domaša Vranov nad Topľou (Eva-kemp), RS Eva 
Funkcionári         :riaditeľ:Ing.Michal Kočiš,hlavný rozhodca:Ing.Miroslav Mokáň . 
................................................................................................ 
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 

a/ Súťažný poriadok SZJ SUP 2006 a Propozície MM SR 

                b/ Plachetné smernice,  
                c/ Vyhlášky pretekovej komisie 
2            REKLAMA  
               Reklama je obmedzená na kategoriu A. 
 
3  SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ  

3.1 Plavidlá, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením  prihlášky a jej zaslaním spolu s 
požadovaným štartovným na adresu riaditeľa preteku Ing.Michala Kočiša , Kpt.Nálepku č.23, 
093 03 Vranov nad Topľou, alebo podať osobne v kancelárii pretekov v lodenici TJ Domaša 
Vranov nad Topľou  (Eva-Kemp), RS Eva  dňa 1.9.2006 do 11,00 hod. 

Otvorenie pretekov bude o 11,00 hod. 

4  ŠTARTOVNÉ  
Požadované štartovné 200,- Sk, mládež 100,-Sk za plavidlo. 

5 ČASOVÝ PROGRAM  
5.1Registrácia pretekárov bude prebiehať dňa 1.9.2006 od 8,00 do 11,00 hod.v kancelárii 
pretekov v lodenici TJ Domaša Vranov nad Topľou (Eva-kemp), RS Eva .Pri registrácii 
pretekárov je potrebné predložiť tieto doklady: 

                - úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“ 
                    - registračný preukaz SZJ, v ktorom bude potvrdenie o registrácii pretekov pre rok 2006 
  

5.2 Termíny pretekania: Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční  1.9.2006 o 13,00 hod.  

               Štart poslednej možnej rozjazdy v posledný deň preteku je 3.9.2006 o 12,00 hod. 
                   Pretek je vypísaný na 9.rozjázd ,počet rozjazd za deň maximálne 4, nonstop max.3. 
                 
6 PLACHETNÉ SMERNICE  

Plachetné smernice budú zverejnené o  8.00 hod dňa 1.9.2006  na tabuli pretekovej komisie v 
lodenici TJ Domaša Vranov nad Topľou (Eva-kemp), RS Eva. 



7  MIESTO  
Miesto pretekov je vodná nádrž Domaša .Trať pretekov bude situovaná v priestore medzi RS 
Poľany, RS Eva-Holčíkovce a RS Dobra. Kancelária pretekov bude v lodenici TJ Domaša 
Vranov nad Topľou (Eva-Kemp), RS Eva. 

8             TRATE  
Trate, na ktorých sa jazdí, budú vyvesené na tabuli pretekovej komisie v mieste konania 
pretekov.  

9 SYSTÉM TRESTOV   
10.1 Pre triedy RAO, RAC, FW, CDT, OPT a 420 sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že sa 
požaduje iba jedna otáčka, vrátane jedného obratu a jedného prehodenia.  

10  BODOVANIE  
11.1  Použije sa nízkobodový bodovací systém podľa Dodatku A.  

11.2 Tri rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné.  

11.3 (a) Keď sa uskutoční menej ako 4 rozjázdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov  z 
rozjázd.  

(b) Keď sa uskutoční 4 až 7 rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z 
rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia.  

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

11  SPRIEVODNÉ LODE  
Sprievodné lode budú označené  oranžovou vlajkou.  

12  CENY  
Preteky budú uznané ako MMSR len za predpokladu, že budú odjazdené aspoň tri rozjazdy 
a počet vyhodnotených lodí v triede bude minimálne 5,pričom štatút Medzinárodné 
majstrovstvá SR budú mať vtedy, keď bude pritomný aspoň jeden pretekár z iného štátu , ktorý 
je členom narodnej jachtárskej asociácie evidovanej v ISAF. 

Majstrom SR alebo Medzinárodným majstrom SR sa stane pretekár celkového poradia.Prví traja 
pretekári získajú na Medzinárodných majstrovstvách SR vecné ceny, medalily a diplomy.Prví 
traja pretekári so slovenským občianstvom budú ocenení medailami, diplomami a prípadne aj 
vecnými cenami. 

13  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 smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.  

14 ĎALŠIE INFORMÁCIE  
Kontaktné osoby: 

Ing.Michal Kočiš, Kpt.Nálepku č.23, 093 03 Vranov nad Topľou, Email:sportklub@stonline.sk 
Ubytovanie aj stravovanie je možné v Hoteli Zátoka , R.O.Eva-Zátoka. 

 
15           Preteky sa konajú s finančnou podporou Ministerstva školstva SR 

 
 

16 Sponzory: Čokoládovňa Eva, Pivovar Šariš, Koplast-Športové potreby 


