
sekcija za velike jadrnice

Zapisnik 1. seje UO sekcije za velike jadrnice pri JZS,

ki je potekala 24. januarja 2018 s pričetkom ob 16:00 uri v Ljubljani

Prisotni člani UO: Igor Orlov, predsednik, David Bartol, Dejan Presen, Emil Jerkovič in Uroš Žvan,
blagajnik/tajnik

Dnevni red:
1. Problematika razreda Seascape
2. Problematika regat za Pokal Slovenije
3. Izvedba tečaja preživetja
4. Povračilo stroškov predstavniku na ORC kongresu

1. točka
Problematika razreda Seascape

V dolgi debati okoli problematike razreda Seascpae so člani UO ukvarjali z predvsem s 
spoštovanjem mednarodnih jadralnih, predpisov WS ter pravil slovenske zveze, ki zadevajo 
registriranje jadralcev in oglaševanje na jadrnicah.

Po predstavitvi dejstev, ki jih predstavi Dejan Presen je ugotovljeno, da le redki posamezniki ne 
izpolnjujejo pogojev iz navedenih pravil. Sicer pa posamezne jadrnice nastopajo za društva, ki 
niso člani MNA (JZS), posamezni tekmovalci pa niso registrirani pri MNA (JZS). V zvezi z 
reklamiranjem največjo težavo predstavljajo napisi proizvajalca, ki so v skladu z definicijo v 
predpisih WS reklame.

Sklep UO/24.01.20188/1:
Dejan Presen se zadolži za komunikacijo z razredom Seascape z namenom ureditve spoštovanja 
vseh pravil.
Sklep je sprejet soglasno.

2. točka
Problematika regat za Pokal Slovenije

Člani UO enotno ugotavljajo, da so regate na velikih jadrnicah pri nas (Tržaški zaliv in vzhodna 
jadranska obala) organizirane bistveno drugače, kot drugod po svetu. Medtem, ko regate posod 
po svetu potekajo izključno po različnih handicap sistemih, so udeleženci regat po handicap 
sistemu pri nas redkost, praviloma pa se tekmuje le v po svetu nepoznanem tako imenovanem 
odprtem razredu.

Prehod na tekmovanja le po handicap sistemih ni realen, saj bi verjetno vodil v prevelik osip 
jadrnic na regatah. Potrebno je pridobiti informacije širšega kroga jadralcev. O morebitnih 
spremembah formata pokala Slovenije bo UO odločal na naslednji seji.
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3. točka
Izvedba tečaja preživetja

Tečaji preživetja služijo izključno za potrebe jadralcev na večjih jadrnicah. Nujno je, da sekcija 
prevzame izvedbo tečajev v sodelovanju s Komisijo za usposabljanje in trenerje.

UO sekcije sprejme sklep s katerim prevzame izvajanje nalog s področja delovanje sekcije.
Sklep UO/24.01.20188/2:
Igor Orlov se zadolži za vodenje priprave treninga preživetja
Sklep je sprejet soglasno.

4. točka
Povračilo stroškov predstavniku na ORC kongresu

Predstavniku JZS na letnem kongresu ORC v Mehiki je predal obračun stroškov za udeležbo na 
kongresu. Skupni stroški znašajo 1.311.89 EUR. V skladu s sklepom UO/27.09.20177/2 mu pripada 
povračilo stroškov za letalsko karto in prenočišče.

Sklep UO/24.01.20188/3:
Bojanu Galetu predstavniku JZS na letnem kongresu ORC v Mehiki se v skladu s predanim 
obračunom in sklepom UO/27.09.20177/2 povrne stroške za letalsko karto in prenočišče v skupnem 
znesku 814,22 EUR
Sklep je sprejet soglasno.

predsednik zapisal:
Igor Orlov Uroš Žvan

blagajnik/tajnik sekcije


