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Razpis za 42. Šavrinsko regato 2016 

1. Memorial Mirko Bogić 

 

3. Regata za Pokal Slovenije 2016 

 
 

1.  Ime regate, organizator, datum in kraj 

Ime regate:  42. Šavrinska regata 2016 

Organizator: Jadralni klub Ljubljana, p.p. 3108, 1000 Ljubljana 

Datum regate: 03.09.2015 (04.09.2015 je rezervni dan 

) Kraj regate: Piran – Izola – Koper – Piran 

Koncept regate: Mirko Bogić, univ. geogr.  

Tel.: + 386 31 338188 

Faks: + 386 1 437 20 70 

El. pošta: info@jadralni-klub.si 

Splet: www.jadralni-klub.si 
 

 

2.  Pravila 

2.1.   Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih. 

2.2.  Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije: 

-    Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, 

-    Pravilnik o oglaševanju, 

-    Pravilnik o registracijah in prestopih tekmovalcev, 

-    Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije, 

-    Razpis serije regat za Pokal Slovenije 2016 

2.3.  Pravilo 51 “Pomični balast” se spremeni. Dovoljena je uporaba pomičnega balasta. Človeška sila in 

uporaba črpalk/motorjev, ki ne služijo za pogon plovila so dovoljeni v ta namen. 
 
 

3.  Oglaševanje 

3.1.  Velja ISAF oz. WS Predpis o oglaševanju. 

3.2.  Vse jadrnice, ki izobešajo reklame po lastni izbiri, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o 

oglaševanju, ki ga je izdala Jadralna zveza Slovenije. 

3.3.  Organizator lahko zahteva od tekmovalcev, da izobesijo sponzorsko zastavo in/ali 

nalepko pokrovitelja regate na obeh straneh premca. 

3.4.  Kršitev točke 3.2 ali 3.3 bo kaznovano s pribitkom 30% mest v posameznem razredu 

oziroma v skupni razvrstitvi. S tem je spremenjeno pravilo 63.1.
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4.  Primernost in prijava 

4.1.  Šavrinska regata za pokal Slovenije je odprta za vse jadrnice odprtih razredov, razreda 

ORC, monoklasa Seascape 18 in starih bark. 

4.2.  Pravico nastopanja imajo vse jadrnice, ki so registrirane pri JZS oz. pri kateri koli drugi 

nacionalni zvezi. 

4.3.  Vsi krmarji ter vsaj 60% posadke (vštevši krmarja) morajo ob prijavi predložiti veljavno 

verifikacijsko izkaznico JZS ali katere druge nacionalne zveze. Za jadrnice, ki v letu 

2016 niso nastopale v Pokalu Slovenije zadostuje, če je verificiran krmar. 

4.4.  Kršitev točke 4.3 Razpisa bo kaznovana s pribitkom 30% mest v posameznem razredu, 

oziroma v skupni razvrstitvi. S tem je spremenjeno pravilo 63.1. 

4.5.  Jadrnice razreda ORC morajo imeti veljaven ORC certifikat za leto 2016. 

4.6.  Primerne jadrnice morajo oddati izpolnjeno prijavnico: 

-    preko spleta: www.jadralni-klub.com 

-    preko el. pošte: info@jadralni-klub.si 

-    po faksu: + 386  1 437 20 70  do petka 2.9.2016 do 12:00 ure. 

4.7.  Pozne prijave bodo sprejete ob plačilu pozne, višje startnine. 

4.8.  Zadnji rok za prijavo ter plačilo startnine je v soboto 3. septembra 2016 do 10:00. 
 
 

5.  Razredi in njihova razporeditev 

5.1.  Jadrnice odprtih razredov bodo glede na njihovo dolžino razvrščene v sledeče razrede. 

Skladno s Pravili za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS pa v vrsto 

potovalne ali regatne. 

 

Razred Dolžina čez vse (L) 

Maxi preko 16,00 m 

1 od 12,01 do 16,00 m 

2 od 10,26 do 12,00 m 

3 od 9,51 do 10,25 m 

4 od 7,81 do 9,50 m 

5 od 05,75 do 7,80 m 

 
 

5.2.  Jadrnice razreda ORC bodo tekmovale v enem razredu.  

5.3.   Monoklasa Seascape18 

5.4.  Razredi starih bark
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6.  Štartnina 
 

 

6.1.  Štartnina znaša: 

 

Razred Startnina Pozna startnina 

  OPEN M, 1 70,00 EUR 90,00 EUR 

OPEN 2, 3 60,00 EUR 75,00 EUR 

OPEN 4, 5, SB, 

Seascape 18 

50,00 EUR 65,00 EUR 

 
 

6.2.   Doplačilo za jadrnice, katere se prijavijo v dodatno razvrstitev (Open in ORC) hkrati 

je 20,00 EUR. 

6.3.  Vse jadrnice, ki se prijavijo do petka 2. septembra 2016, bodo sprejete ob plačilu 

startnine. Jadrnice, ki se bodo prijavile soboto 3. septembra 2016 bodo sprejete ob 

plačilu pozne startnine. 

6.4.  Plačilo štartnine se lahko opravi ob registraciji v gotovini, ali pa na 

transakcijski računa št.: 02011-0011262102. 
 
 

7.  Program 
 

 

Datum Ura Opis 

2. 9. 2016 18:00 – 20:00 Prijave, plačilo štartnine SIMONOV ZALIV (plaža) -  

Bambus bar 

3. 9. 2016 08:00 – 10:00 Prijave, plačilo štartnine SIMONOV ZALIV (plaža) – 

Bambus bar 

10:55 Prvi opozorilni signal 

18:30 Pogostitev za celotno posadko in podelitev nagrad  

SIMONOV ZALIV- Bambus bar 

 
 

8.  Meritve 

8.1.  Vsaka jadrnica razreda ORC mora dostaviti veljaven certifikat o meritvah 

najkasneje do konca prijav, ki je 03. septembra 2016 ob 10:00. 

8.2.  Organizatorji lahko premerijo ali preverijo katerokoli jadrnico in/ali njeno opremo in 

jadra pred, med ali po regati.
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9.  Regatna navodila 

Regatna navodila bodo na voljo ob potrditvi prijave in plačilu startnine v regatni pisarni. 
 
 

10. Kraj prireditve 

Na prilogi A je prikazana lokacija regatnega polja, točka prijave in prireditve 
 
 

11. Sistem kaznovanja 

Pravilo 44.1 se spremeni tako, da se kazen z dvema obratoma zamenja s kaznijo enega 

obrata. 
 
 

12. Točkovanje 

12.1. Predvideni so trije plovi. Regata bo veljavna, če bo končan vsaj en plov. 

12.2. Izračun korigiranega časa v razredu ORC bo opravljen po sistemu Offshore 

Performance Line. 
 
 

13. Radijske zveze 

13.1. Jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati nobenih 

radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev velja tudi za mobilne 

telefone. 

13.2. Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, lahko regatni odbor 

uporabi VHF kanal 69 za sporočanje številk na jadru ali premcu jadrnic, ki so bile OCS. 

Uporaba VHF zveze oz. napaka pri oddaji s strani Regatnega odbora, se ne bo smatrala 

kot veljaven razlog za protest ali zahtevek za nadomestilo v nobenem primeru. 
 
 

14. Nagrade 

14.1. Nagrajene bodo: 

-    prva jadrnica, če so prijavljene do tri jadrnice v posameznem razredu, 

-    prvi dve jadrnici, če je prijavljenih od štiri do šest jadrnic v posameznem razredu, 

-    prve tri jadrnice, če je prijavljenih sedem ali več jadrnic v posameznem razredu, 

-    enako velja za Seascape18 in stare barke, 

                                  -    absolutno najhitrejša jadrnica. 

 

14.2. Podelitev nagrad bo v soboto zvečer na pogostitvi.
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15. Odklonitev odgovornosti 

Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej pravilo 4. Odločitev za tekmovanje. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali 

smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati. 
 
 

16. Zavarovanje 

Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih in za 

sodelovanje na regatah. Potrdilo o zavarovanju mora biti na vpogled pri prijavi. 
 
 

17. Dodatne informacije 

Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate: 
 
 

JK Ljubljana - info@jadralni-klub.si 

Tomaž Virnik ml. tel. 031 338188 

Veliko športnih užitkov in uspehov vam želi JK Ljubljana!
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PRILOGA A: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


