SAILING POINT VELIKONOČNA REGATA 2018
Jadralni klub Pirat Portorož
Portorož, 29. marec do 1. april 2018
SLOVENIJA

Razpis regate (Rr)
Verzija 10.12.2017

Zapis ´[DP]´ v pravilu Rr pomeni, da je kazen za kršitev tega pravila, po odločitvi protestnega odbora po
prostem preudarku, lahko tudi manjša kot diskvalifikacija.
1. PRAVILA
1.1 Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih (JRP).
1.2 Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije:
-Pravilnik o reklamiranju,
-Pravilnik o registracijah in prestopih jadralcev.
1.3 Veljala bodo pravila razreda. [DP]
1.4 Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno angleško besedilo.
2. OGLAŠEVANJE
Od jadrnic se lahko zahteva, da prikazujejo reklame, ki jih je izbral in priskrbel organizacijski odbor. V primeru
kršitve tega pravila bo uporabljeno pravilo World Sailing Regulation 20.9.2. [DP]
3. PRIMERNOST IN PRIJAVA
3.1 Regata je odprta za razred optimist.
3.2 Vsi tekmovalci morajo biti verificirani pri svojih nacionalnih zvezah.
3.3 Vsi tekmovalci morajo imeti na regati obvezno spremljajočega trenerja ali spremljevalno osebo.
3.4 Jadralci in trenerji se lahko prijavijo izključno preko spletne prijave na http://www.klub-pirat.si/prijavaregata?regata=15, prijava je veljavna šele po opravljenem vplačilu štartnine.
3.5 Spletna prijava je odprta od 15. 2. 2018 do vključno nedelje, 18. 3. 2018. Zgodnjo štartnino je možno
uveljaviti do vključno nedelje, 18. marca 2018 oz. do doseženih 500 prijav, karkoli se zgodi prej.
3.6 Organizacijski odbor ima pravico sprejeti dodatne prijave tudi po zaključku prijav.
Dodatne informacije: info@klub-pirat.si
3.7 Prijava ne bo veljavna, dokler ne bo plačana štartnina.
4. ŠTARTNINA IN TRENING KAMP
4.1 Zgodnja štartnina znaša 50 evrov za tekmovalca, ki se je prijavil in plačal štartnino do vključno nedelje
18. marca 2018. Za poznejšo prijavo znaša štartnina 80 evrov in se plača ob registraciji z gotovino.
4.2 Obstaja možnost trening kampa v tednu pred ali po regati, ki vključuje hrambo jadrnic in uporabo vode,
stranišče, parkirišče za avtomobile, hrambo prikolic na plaži ob parkirišču, privez spremljevalnih čolnov.

Zainteresirani naj se ob prihodu na trening kamp prijavijo organizacijskemu odboru, ki jim bo izdal evidenčno
nalepko.
Cena trening kampa je 5 evrov na dan za posamezno jadrnico in se plača ob prihodu na trening kamp.
4.3 Spremembe podatkov (ime, spol, številka na jadru, črke nacionalnosti, letnica rojstva, ime kluba) so
možne le še na dan registracije 29. 3. 2018 med 16.00 in 20.00. Spremembe po zaključeni registraciji bodo
možne v regatni pisarni ob plačilu pristojbine 20 evrov v gotovini.
4.4 Tekmovalci lahko prekličejo prijavo tako, da pošljejo organizacijskemu odboru el. sporočilo na naslov
info@klub-pirat.si. V kolikor bo prijava preklicana do vključno 18.3.2018 in jo bo odobril organizacijski odbor,
bo tekmovalec dobil povrnjeno štartnino z odbitkom 5€ za administrativne stroške. Po 18.3.2018 vračilo
štartnin ne bo več možno.
5. RAZPORED
5.1 Registracija: četrtek, 29.3.2018, od 16. do 20. ure.
5.1.1 Registracijo tekmovalcev bo lahko opravil le njihov trener. Ob registraciji je potrebno predložiti:
a. Izpolnjen in podpisan formular Privolitev staršev za jadralca, na voljo na spletni strani http://www.klubpirat.si/dogodki/sailing-point-easter-regatta-2018;
b. Original zavarovalne police za zavarovanje z najmanjšim kritjem 1.000.000 evrov (Rr 5);
c. Original zavarovalne police za spremljevalni čoln;
d. Trenerji morajo priedložiti spisek jadralcev, za katere odgovarjajo. Formular je na spletni strani
http://www.klub-pirat.si/dogodki/sailing-point-easter-regatta-2018;
5.1.2 Jadrnice, ki ne bodo opravile registracije, ne bodo na listi tekmovalcev.
5.2 Zbor vodij ekip bo v petek, 30.3.2018 ob 9:30.
5.3 Datumi tekmovanj:
Petek, 30.3.2018: tekmovanje
Sobota, 31.3.2018: tekmovanje
Nedelja, 1.4.2018: tekmovanje
5.4 Število plovov
Za Sailing Point Velikonočno regato 2018 je predvidenih 9 plovov, dnevno so lahko izpeljani 4 plovi.
5.5 Opozorilni signal za prvi plov je vsak dan na programu ob 10.55.
5.6 Format tekmovanja
Jadrnice bodo fiksno razporejene v startne skupine. Razpored bo objavljen vsak tekmovalni dan do 9:00.
6. MERITVE
6.1 Vsaka jadrnica mora predložiti veljaven certifikat o meritvah.
6.2 Kadarkoli med regato se lahko na jadrnici opravi meritve.
7. REGATNA NAVODILA
Regatna navodila bodo na voljo na spletni strani in/ali ob registraciji.
8. KRAJ PRIREDITVE
Regata bo v Piranskem zalivu.
9. PROGE
Proge bodo imele obliko trapezoida.
10. TOČKOVANJE

10.1 Serija za Sailing Point Velikonočno regato 2018 bo veljavna, če bodo izpeljani trije plovi.
10.2 Če bodo izpeljani manj kot 4 plovi, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za vse plove.
10.3 Če bo izpeljanih od 4 do 9 plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za plove minus
točke za njen najslabši plov.

11. SPREMLJEVALNI ČOLNI
Spremljevalni čolni morajo biti prijavljeni med postopkom prijave na spletni strani http://www.klubpirat.si/dogodki/sailing-point-easter-regatta-2018 , kjer je na razpolago formular.
Vsi spremljevalni čolni morajo biti vidno označeni z zastavico s številko. Zastavica bo na voljo v regatni pisarni po
plačilu varščine 20 evrov, ki bo vrnjena po vračilu zastavice. Neoznačeni spremljevalni čolni ne smejo pluti po
regatnem polju. Namen je, da ima na regatnem polju vsak jadralec svojega trenerja in spremljevalni čoln. [DP]
12. RADIJSKE ZVEZE
Razen v nujnih primerih jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati niti sprejemati radijskih signalov niti
sprejemati nobenih radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Te omejitve veljajo tudi za mobilne
telefone, razen v nujnih primerih ali če jih ponudi regatni odbor. [DP]
13. NAGRADE
Nagrajenih bo najboljših 20 uvrščenih v skupni razvrstitvi ter najboljši trije v kategorijah:
deklice, kadeti-dečki (letnik 2007 in mlajši), kadeti-deklice (letnik 2007 in mlajše).
14. ODKLONITEV ODGOVORNOSTI
Tekmovalci v celoti tekmujejo na lastno odgovornost. Glej JRP 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.

15. ZAVAROVANJE
Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih, z najmanjšim kritjem
1.000.000 evrov na prireditev oz. ustrezno protivrednost.
Organizacijski odbor

