
 

Z A P I S N I K 

 

2. seje  v novi sestavi Sveta za potovalne jadrnice Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SPJ), 
ki je bila v sredo 12. februarja 2014 ob 17:30 uri v prostorih gostilne Petkovšek, Dunajska cesta 
446, Škofljica.  

 

Prisotni: 

• člani SPJ: Karolina Gorec, Goran Djordjevič, Nejc Kramperšek, Branko Brčin, Dejan Presen 
in David Bartol ter opazovalec Bojan Gale. 

 

 

David Bartol je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepčnosti 
2. Določitev regat za Pokal Slovenije (skrajšano PS) 2014 
3. Določitev razredov za PS 
4. Opredelitev glede štartov Open in ORC 
5. Predstavitev pokala Hendikep (ORC in IRC) skupaj z 13.cono FIV (ITA) 
6. Določitev točkovanja za PS 2014 
7. Določitev štartnin za PS 2014 
8. Kontrola verifikacij in dovoljenj za reklamiranje na regatah za PS 

 
 

K 1. točki 

Od šestih članov Sveta za potovalne jadrnice Jadralne zveze Slovenije je na seji prisotnih vseh šest 
članov. Skladno s 7. členom Pravilnika o delu SPJ je SPJ sklepčen in lahko nadaljuje delo.  

 

K 2. točki 

Za PS 2014 se predlaga naslednjih osem regat: 

17. in 18. maj ONE SAILS CUP (JK Skipper MB) – velja tudi za državo prvenstvo ORC 

25. maj IZOLA OPEN CUP (JK Izola) 

7. junij IZOLA OPEN CUP 2014 (JK MIPC) 

30. in 31. avgust POKAL VAL NAVTIKE (ŠD GoSailing) 

6. september 40. ŠAVRINSKA REGATA (JK Ljubljana) 

20. september REGATA ZA PS (ŠD Burin) 

4. oktober SKIPPER CUP (JK Pocodebon) 

25. oktober ZAKLJUČNA REGATA (JK Portorož) 

, sklep je soglasno sprejet. 

 

K 3. točki 

Sprejme se predlog, da razredi ostanejo kot do sedaj, regatne in potovalne ločeno.  Jadrnice lahko 
tekmujejo v razreu OPEN in ORC hkrati. Sklep je soglasno sprejet 

 



K 4. točki 

Štarti za razred OPEN in ORC so skupni, sklep je soglasno sprejet. 

 

K 5. točki 

David Bartol predstavi dosedanje delo in usklajevanje za morebitni novonastali pokal za hendikep 
jadrnice (ORC in IRC) v sodelovanju z 13. Cono FIV (ITA). 

Sprejme se sklep, da David nadaljuje pogovore z g.Sponza Roberto z italijanske strani in ugotovi 
ali so možnosti za izpeljvo pokal v letošnjem ali naslednjem letu, sklep je soglasno sprejet. 

 

K 6. točki 

Oblikovan je predlog za spremembo točkovanja za PS in sicer za vse razrede enako po sledečem 
ključu: 1.mesto – 100 točk, 2. Mesto – 99 točk, 3. Mesto – 98 točk, 4. Mesto – 97 točk, itd. 
Jadrnica, ki ne tekmuje na posamezni regati dobi 0 točk. Jadrničine točke za serijo PS bodo enake 
vsoti vseh njenih točk z odbitkom njenega najslabšega rezultata, če ima odjadrano več kot šest 
regat. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K 7. točki 

Predlagan je sklep za spremembo najvišjih štartnin za PS in sicer: 

Enodnevne regate: razred M in 1 – 70€, razred 2 in 3 – 60€, razred 4 in 5 - 50€. 

Dvodnevne regate: razred M in 1 – 105€, razred 2 in 3 – 90€, razred 4 in 5 - 75€. 

Za jadrnice ketere tekmujejo tudi v razredu ORC je doplačilo 20€. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K 8. točki 

Predlagamo, da prevzame kontrolo verifikacij in dovoljenj za reklamiranje SPJ. 

David Bartol preveri in uskladi z predsednikom sveta za regate funkcionarje. 

 

 

 

 

 

Seja SPJ je bila končana ob 20:30 uri. 

 

    Zapisal : 

 David Bartol 

    Predsednik SPJ 


