Slovenska jadralna liga
Vabilo k prijavi na Državno prvenstvo jadralnih klubov in društev, članov JZS
Prvič v zgodovini slovenskega jadranja, bo z mesecem oktobrom zaživela Slovenska jadralna liga (v
nadaljevanju SJL). Organizator SJL, bo zagotovil povsem enake jadrnice razreda Fareast 28R, razreda,
ki je že priznan kot monotipni razred s strani WS (World Sailing-a). SJL sestavlja ciklus treh jesenskih
in treh spomladanskih regat.
Komu je namenjena SJL
SJL je namenjena prav vsem ljubiteljem jadranja, brez izključevanja jadralcev mladinskih in olimpijskih
razredov, tako se v posadke lahko vključijo tudi najizkušenejši slovenski jadralci in popestrijo
dogajanje na regatnem polju. Vsaka prijavljena ekipa zastopa svoj matični klub oz. društvo, jadralci in
krmarji pa se lahko iz regate v regato menjujejo. Posamezen klub oz. društvo, ima lahko prijavljenih
tudi več posadk. Najmanj 40% članov posadke, mora biti registriranih pri klubu oz. društvu, ki ga na
regati zastopajo. Imena posadk zastopanih klubov oz. društev, so lahko poljubna.
Zakaj na SJL
V jadralno sicer manj intenzivnem delu leta, lahko prijavljene posadke na regatah SJL izpopolnjujejo
svoje znanje in usklajenost, ter se ob tem realno primerjajo s konkurenti z enakim »orožjem«, ob
nizkem strošku in brez skrbi za plovilo in opremo. Vaši uspehi, rezultati, slike ter doživetja bodo redno
zabeleženi na internet strani SJL, regate pa bodo spremljali tudi novinarji tiskanih in elektronskih
medijev. Klub oz. društvo, zmagovalec SJL 2017/2018, bo postal tudi Državni prvak Slovenije za leto
2018. Poleg tega, si bo ta taisti, zagotovil nastop na evropskem jadralnem pokalu-Sailing Champions
League.
Udeležba, prijavnina in prijave:
Predpisano število članov posadke med regato : najmanj 4 in največ 6.
Prijavnina za nastop na SJL 2017/2018 je 1600,00 € brez DDV, Zadnji rok za prijavo je 10.10.2017,
oziroma do zapolnitve prostih mest.
Prijavnina vključuje:
6 dni najema jadrnice Fareast 28R za ciklus regat SJL
3 dni najema jadrnice Fareast 28R za treninge
Štartnino za celoten ciklus SJL 2017/2018
4 urno predavanje na temo novih regatnih pravil 2017-2020.
Predvideni datumi regat v letu 2017 :
1. regata SJL : 28. oktober 2017
2. regata SJL : 18. november 2017
3. regata SJL : 02. december 2017

(29. oktober 2017 dodatno v primeru dveh skupin)
(19. november 2017 dodatno v primeru dveh skupin)
(03. december 2017 dodatno v primeru dveh skupin)

Prijavnice je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov cleanport@siol.net.
V kolikor bo prijavljenih posadk več kot je jadrnic na razpolago, bodo regate potekale v skupinah ob
sobotah in nedeljah.
Datumi regat v pomladanskem delu bodo znani konec leta, predviden začetek bo v mesecu marcu
2018.
Lep pozdrav,
Organizacijski odbor SJL

