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OBRAZEC ZA VPIS JADRNICE V REGISTER  

JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

Ime jadrnice: Registrska številka jadrnice: 

 

Nacionalna oznaka: SLO -  Tip jadrnice: 
Za jadrnice, ki nacionalne oznake še nimajo, jo določi Proizvajalec in model ter leto gradnje 

JZS na podlagi telefonskega dogovora. Pokličte! 

 

SV – površina jader v veter (m
2
): LOA – dolžina trupa (m): 

Za površino jader v veter se šteje največje glavno V dolžino L niso zajete montažne ograje, premčevi okovi  

jadro in največja prečka oziroma drifter ali top  in nosilci sider, poševniki, ploščadi in stopničke na krmi  

genoa če jih jadrnica uporablja. in preko krme štrleča krmila. Ploščadi in poševniki, ki so  

  sestavni del trupa in jih ni možnost demontirati se štejejo  

  v dolžina LOA. 

 

D – teža prazne jadrnice (kg): 

• Pri merjenju teže prazne jadrnice, mora biti le ta kot sledi:  

• kompletno opremljena z takelažo, tangunom, dvižnicami in škoto glavnega jadra,  

• na jadrnici ne sme biti nobenega jadra, ne škot prečk in špinakerjev ter rezervnih vrvi,  

• rezervoarji morajo biti prazni,  

• brez sider, verig priveznih vrvi in bokobranov,  

• brez kuhinjske posode in živil,  

• na jadrnici ne sme biti osebne opreme,  

• brez varnostne opreme, rešilnih pasov in splavov,  

• brez posadke,  

• na jadrnici ne sme biti druge opreme, rezervnih delov in orodja  

 

Splošni podatki jadrnice:         obkrožite 

• tangun oz. poševnik sega več kot 10% LOA preko premca DA NE 

• na stran pomična kobilica  DA NE 

• premičen ali vodni balast  DA NE 

• prijemališče prednjih jader je višje od 170% LOA  DA NE 

• prijemališče prednjega jadra pred pred ali višje od prednje pripone jambora  DA NE 

• jadrnica splovljena pred 1. januarjem 1985  DA NE 

• klasično grajena jadrnica (oldtimer)  DA NE 

 

Razred in vrsta: Količnik: K= 
Vpiše JZS na osnovi izračuna količnika K. 

 

Ime in naslov lastnika  

ali kontaktne osebe: 

 

 

Podpis lastnika oz. kontaktne osebe: 

 
Navodilo: 

Obrazec je obvezno izpolniti v celoti razen rubrike razred in vrsta, ki ju vpiše JZS. 

Za pravilnost podatkov jamčita lastnik oziroma kontaktna oseba! 


