
sekcija za velike jadrnice  

Program dela 2016 sekcije za velike jadrnice pri JZS

a) Tekmovanja pod okriljem sekcije
Poskuša se ustavit trend upada števila sodelujočih jadrnic na regatah. Zaradi malega števila 
sodelujočih jadrnic sekcija ponovno prevzame organizacijo ORC državega prvenstva.

V skladu z veljavnimi pravili sekcija (izdajanje dovoljenj za oglaševanja, ORC certifikatov, 
kontrolo dovoljenj za oglaševanje, verifikacij in sestave R.O. in P.O.) sodeluje pri izvedbi 
letošnjega pokala Slovenije za razrede Open in ORC ter Monocupa za razred Seascpe

Po uskladitvi finančnega načrta z IO JZS sekcija v sodelovanju s SRF organizatorjem po potrebi 
delegira predsednike R.O. in P.O. in zanje poravna fiksni pavšalni strošek 50 EUR na regato.

Sekcije pokrije stroške nagrad za pokal Slovenije in medalj za državna prvenstva

b) Slovenski dan jadranja
Sekcija organizira slovenski dan jadranja z namenom približevanja športnega jadranja najširšemu
možnemu krogu prebivalstva in s tem potencialnega pridobivanja novih udeležencev na regatah.

Slovenski dan jadranja se izvede brez startnine. Starta lahko prav vsak, brez vseh pogojev. 
Poudarek je na udeležbi in ne na rezultatu. Vsak udeleženec prejme plaketo. Potrebno je 
poskrbeti za ustrezno promocijo.

Slovenski dan jadranja se uvrsti v koledar JZS. Termin mora biti v prvem delu meseca junija. 
Ostale termine regat je potrebno prilagoditi terminu slovenskega dne jadranja.

c) Sodelovanje na mednarodnem nivoju
Še naprej si bomo prizadevali za formiranje skupnega ciklusa regat s klubi XIII. cone FIV o čemer 
že od poletja tečejo dogovori za leto 2016. 

Sekcija bo s svojimi predstavniki sodelovala na ORC kongresu in si prizadevala v letih 2017 do 
2019 samostojno ali v sodelovanju z bližnjimi italijanskimi klubi pridobiti organizacijo kakšnega 
večjega ORC prvenstva.

e) Predavanja za člane sekcije
Še pred pričetkom jadralne sezone 2016 bo sekcija v okviru možnosti organizirala več predavanj o 
osnovah jadralnih regatnih pravil s čimer bi s podajanjem osnovnega znanja morda tudi pridobili 
kašnega novega udeleženca na regatah. Predavanja se bodo izvedla na Obali, v Ljubljani in 
Mariboru.

Sekcija bo v okviru možnosti za lastne potrebe pripravila seminarje za regatne uradnike in 
sodnike, ki bodo sodelovali pri organizaciji regat pod okriljem sekcije.

e) Financiranje sekcije
Sekcija bo IO-ju JZS posredovala v potrditev finančni progam, ki je predložen tej skupščini. S tem 
finančnim programom si bo sekcija hkrati prizadevala za razveljevitev sklepa IO/90715/7.

pripravil:
Uroš Žvan, predsednik sekcije


