
sekcija za velike jadrnice

Program dela 2018 sekcije za velike jadrnice pri JZS

a) Tekmovanja pod okriljem sekcije
Poskuša se ohraniti v zadnjih dveh letih zaznam porast števila sodelujočih jadrnic na regatah za 
pokal Slovenije.

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 poizkusi vzpostavit sodelovanje ter 
doseganje minimalnih kriterijev na regatah Monocupa za razred Seascape.

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

Sekcija si bo prizadevala, da IO JZS pod okrilje sekcije uvrsti slovensko jadralno ligo in match 
race, kot jadralno disciplino.

b) Trening regate
Sekcija bo dve soboti v aprilu organizirala trening regate. Sekcija bo pokrila stroške izvedbe 
trening regat in organizirala regatni odbor za izvedbo regat v obliki palice. Prijavnine ne bo, 
jadrnicam se ne bo potrebno v naprej prijavljati ampak le priti na start. Prav tako e bo razglasitve 
rezultatov Rezultati bodo le objavljeni na spletu.

c) Tečaj OSR
V letu 2018 bo sekcija izvedla vsaj en tečaj preživetja na morju v skladu s programom WS OSR. 
Znanja pridobljena na tem tečaju so koristna za vse jadralce.

d) Sodelovanje na mednarodnem nivoju
Klasična ORC prvenstva bodo v letu 2018 precej oddaljena (Ciper in Nizozemska), bo pa zelo 
blizu, v Sesljanu od 28. maja do 3. junija evropsko prvenstvo ORC za športne jadrnice. 

Predstavnika bo sekcija poslala tudi na generalno skupščino ORC-ja.

e) Financiranje sekcije
Sekcija bo IO-ju JZS posredovala v potrditev finančni progam, ki je predložen tudi tej skupščini in
temelji na do sedaj uveljavljenem načinu financiranja sekcije.

pripravil:
Uroš Žvan, predsednik sekcije



OKVIRNI FINANČNI NAČRT SEKCIJE ZA VELIKE JADRNICE 2018

predvideni prihodki sekcije

vir kom. skupaj

članarine 26 50 1300 50% članarine, ki jo klubi člani sekcije plačajo JZS

verifikacije 500 6 3000 50% verifikacijske takse, ki jo klubi člani sekcije plačajo JZS

reklamne takse 12 96 1152 80% od 12 reklamnih taks v povprečnem znesku 120 EUR

certifikati 15 10 150

participacija udeležencev OSR tečajih 10 250 2500

ocenjeni skupni prihodki 8102

predvideni odhodki sekcije

za kom. znesek znesek skupaj

nagrade za pokal SLO, medalje 1300

organizacijski stroški – trening regate 1000

udeležba na ORC kongresu 1500

stroški izvedbe OSR tečaja 2500

administrativni stroški 100

razni nepredvideni stroški 1000

skupaj ocenjeni odhodki 7400

razlika med prihodki in odhodki 702

delež, ki pripade 
sekciji €/kom.


