
ZAPISNIK 
 

5. korespondenčne seje SSMJ - JZS, ki je potekala dne 10.09.2013 s pričetkom ob 12,00 uri 
 
Prisotni člani SSMJ ki so glasovali: Jure Orel, Dušan Vrščaj, Samo Semelbauer, Jure Žbogar in Matjaž 
Musa 
SSMJ je sklepčen. 
 
Dnevni red: 

1. Popravek sklepa ad 3.,  2. seje SSMJ  

2. Predlog za potrditev DP v razredu Laser 4.7 in Laser Radial fantje 

 
ad. 1. Popravek sklepa ad 3.,  2. seje SSMJ - Pregled in predlog o spremembi sistema izbirnih 

regat v razredu Optimist in ostalih mladinskih razredih 

 
. V zadnjih nekaj letih so izbirne regate v razredu Optimist potekale izključno spomladi. Nasičenost le 
teh je bila velika. Posledice so bile zaznane v odsotnosti šoloobveznih jadralcev pri pouku, 
pomanjkanju časa za udeležbo jadralcev na ostalih regatah doma in v tujini ipd. Prav tako, se člani 
SSMJ soočimo s stanjem in številom jadralcev v mladinskih prehodnih razredih. Izbirne regate s 
maloštevilno udeležbo, so po mnenju članov, slab indikator trenutne forme jadralcev.  Glede na to, da 
imamo v Sloveniji dve veliki mednarodni regati ( Laser Europa Cup in Spring Cup), bi bilo smotrno, ti 
dve regati uvrstiti v sistem izbirnih regat v prehodnih mladinskih razredih.   
 
SKLEP SSMJ 10092013/1: 
a) V razredu Optimist, za nastope reprezentance na EP in SP v letu 2014, štejejo naslednje regate : 
 
- DP Optimist  27.-29. September 2013 (JK Burja Izola) 
 
Predvidene regate za 2014, ki se bodo dokončno potrdile, ko bodo znani datumi regat, ob potrditvi 
koledarja JZS za naslednje leto : 
- Spring Meeting  marec 2014 ( ŠD Piran) 
- Koper Cup  2014 (JK Jadro Koper) 
- Velikonočna  regata April 2014 (JK Pirat) 
- Zlato Sidro JK Olimpic Junij 2014 ( JK Izola) 
 
Izračun posameznih točk na  posamezni izbirni regati ostaja nespremenjen. Od predvidenih petih 

izbirnih regat, za določitev lestvice štejejo štiri izbirne regate pri posameznemu jadralcu z doseženimi 
najvišjimi točkami. V kolikor se veljavno zaključi štiri izbirne regate, za določitev lestvice štejejo tri 
izbirne regate pri posameznemu jadralcu z doseženimi najvišjimi točkami. V kolikor se veljavno 
zaključijo tri ali manj izbirne regate, se za določitev lestvice štejejo vse veljavno zaključene izbirne 
regate. Da se posamezna izbirna regata upošteva v izračunu točk za lestvico, morajo na regati biti 
izpeljani vsaj štirje posamezni plovi, z enim odbitkom najslabše posamezne uvrstitve. 
 
b) Upoštevajoč željo o poenotenem sojenju na izbirnih regatah razreda Optimist, se SSMJ dogovori z 
sodnikom Miroslavom Čarmanom, o stalni prisotnosti na vseh izbirnih regatah tega razreda. 
Posledično, SSMJ naproša IO, za odobritev sredstev za pokrivanje stroškov prevoza (LJ-obala-LJ) in 
prehrane za dotičnega sodnika. 
 
c) V prehodnih mladinskih razredih, bodo izbirne regate za leto 2014 določene naknadno. Regata 
Spring meeting v Izoli in Laser Europa Cup Koper, bodo vključene v program izbirnih regat. 
S tem sklepom se razveljavi sklep  2. Seje SSMJ št. : 23082013/3 

a) sklep je sprejet soglasno 
b) sklep je sprejet soglasno 
c) sklep je sprejet soglasno 



 
ad. 2 Predlog za potrditev DP v razredu Laser 4.7 in Laser Radial fantje 

 
Skladno s sklepom ad. 4, 2. Seje SSMJ, je SSMJ preveril možnost organizacije DP v 
omenjenih razredih. JK Jadro Koper, je pripravljen prevzeti organizacijo dotičnega DP, hkrati 
pa predlaga, da se regata za Jesenski pokal, ki bi štela kot DP, v koledarju JZS s termina 05.-
06. oktober 2013, premakne na termin 19.-20. oktober 2013. Regata bo organizirana tudi za 
ostale razrede, kot je bila v koledar regat JZS prijavljena.SSMJ preveri koledar regat JZS in 
ugotovi, da ni zadržkov glede termina in potrditve organizacije omenjenega DP. 
 
SKLEP SSMJ 10092013/2: 
 
SSMJ predlaga IO potrditev organizacije DP v razredu Laser 4.7 in Laser Radial fantje. DP bo 
potekalo v terminu 19. do 20. okrober 2013, v organizaciji JK Jadro Koper, vzporedno z 
regato Jesenski pokal. Skladno s tem, se spremeni termin regate Jesenski pokal. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 
 
Seja se zaključi ob 20:00. 
 
 
 zapisal: predsednik SSMJ: 
 Jure Orel Jure Orel 
 


