
sekcija za velike jadrnice

Zapisnik 2. seje UO sekcije za velike jadrnice pri JZS,

ki je potekala 3. februarja 2018 s pričetkom ob 17:30 uri v Ljubljani

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

ostali prisotni: Bojan Gale, ORC rating oficer

Dnevni red:
1. Pokal Slovenije 2018
2. ORC državno prvenstvo
3. Match Race
4. Razno

1. točka
Pokal Slovenije

Sekcija je med jadralci izvedla anketo o zainteresiranosti za jadranje po handicap sistemih. 
Ankete se je udeležilo 54 jadralcev z nekaj manj jadrnic. Na osnovi opravljene ankete se je razvila 
daljša debata. Vsi udeleženi so se strinjali, da imamo na regatah za Pokal Slovenije inflacijo 
pokalov in nagrad in da bi v smislu športnega nagrajevanja bilo potrebno zmanjšati število 
razredov in posledično nagrad.
Nadalje se je razvila razprava ali naj bo Pokal Slovenije visoko kakovostno tekmovanje, kar so 
zagovarjali Presen, Jerkovič in Bartol ali naj bo predvsem množičen jadralski za kar se je zavzemal
predvsem Žvan, manj odločno pa mu je pritrjeval Orlov.

Končno je bil sprejet naslednji sklep o formatu tekmovanja za pokal Slovenije v sezoni 2018:
Sklep UO/03.02.20188/1:
a) Število odprtih razredov v tekmovanju za Pokal Slovenije se zmanjša na tri. Združi se sledeče 
združene razrede (glej Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, točka 4.1): 
maxi+1, 2+3 in 4+5. Jadrnic se v točkovanju za Pokal Slovenije ne deli v vrste (regatna/potovalna).

b) Organizatorji posameznih regat, lahko podelijo nagrade tudi za združene razrede (Pravila za 
odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, točka 4.1) razdeljene glede na vrsto 
(regatna/potovalna), kar je enako kot v preteklih letih, vendar morajo Sekciji posredovati 
rezultate v skladu z alinejo a) tega sklepa.

c) V tekmovanje za Pokal Slovenije se uvede tri ORC razrede. Predlog meje med razredi in način 
delitve (GPH ali CDL ali Sporsboats) pripravi rating oficer glede na potencialno slovensko floto.

d) Absolutno najhitrejših jadrnic se ne razglaša niti po realnem (Open), niti po korigiranem 
(ORC) času.

e) Start je za odprte razrede in ORC skupen s čimer se omogoči da jadrnice lahko nastopajo v 
obeh razvrstitvah.
Sklep je sprejet soglasno.

Dodatno se Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije korigirajo 
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skladno z naslednjim sklepom.
Sklep UO/03.02.20188/2:
Točka 1.4 se korigira tako, da jadrnica lahko nastopa v odprtem razredu, razredu ORC ali obeh 
hkrati.

V točki 3.2 se črta določilo, da regata traja en dan, s čimer se omogoči izvedb tudi večdnevnih 
regat.

Točka 3.4 se črta s čimer se omogoči, da regate potekajo tudi ponoči.
Sklep je sprejet soglasno.

Ker bi sekcija želela v handicap sisteme pritegniti čim večje število jadrnic bodo organizirane 
meritve jadrnic in opreme. Stroške merilca bo pokrila Sekcija.
Sklep UO/03.02.20188/3:
Dva dni bo jadralcem na voljo slovenski rating oficer za meritve jadrnic in jader. Stroške merilca 
pokrije Sekcija v znesku 150 EUR/dan.
Jadralcem bodo brezplačno na voljo vse meritve razen meritve oblike trupa (ofset file), ki za 
serijske jadrnice večinoma niso potrebne.
Vso opremo in jadrnico morajo jadralci pripraviti pred meritvami.
Datumi, ko se bodo izvajale meritve bodo objavljeni na spletni strani JZS.
Jadrnice, ki v preteklosti niso imele ORC certifikata so v skladu s pravili ORC upravičene do 
izdaje brezplačnega t.i. Promo certifikata.
Sklep je sprejet soglasno.

Iz koledarja regat JZS se v skladu z naslednjim sklepom določijo naslednje regate, ki bodo štele za
pokal Slovenije.
Sklep UO/03.02.20188/4:
Za Pokal Slovenije v letu 2018 štejejo naslednje regate:
- Izolanka, JK Olimpic
- One Sails Cup, JK Skipper Maribor
- Pokal Val Navtke, Go Sailing
- Šavrinska regata, JK Ljubljana
- Sladka Istra, ŠD Burin
- Skipper Cup, JK Pocodebon
- Zaključna regta, JK Portorož

Organizatorji lahko format regate korigirajo v skladu s sprejetim sklepom UO/03.02.20188/2 
sprememb tekmovalnega pravilnika in pogojev za organizacijo regat za Pokal Slovenije
Sklep je sprejet soglasno.

3. točka
ORC državno prvenstvo

Po daljši razpravi je UO odločil, da za prvenstvo Slovenije šteje zadnja regata ciklusa NARC 
(North Adriatic Rating Chalange) in sprejel naslednji sklep
Sklep UO/03.02.20188/5:
Za ORC državno prvenstvo Slovenije bo štela regata Milje-Portorož v soboto 16. junija, kot 
navigacijski plov in tehnični plovi v Portorožu v nedeljo 17. junija.
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Sklep je sprejet soglasno.

3. točka
Match Race

IO JZS je pod okrilje sekcije dodelil match race kot posebno disciplino jadranja. V match raceu s 
krmarjem dejanom Presenom nastopa ena naših najboljših jadralnih posadk, ki je trenutno 19. na
svetovni lestvici, fantje pa so aktualni evropski podprvaki.

Program posadke za leto 2018 je ocenjen na nekaj čez 400000 EUR. Poročilo za preteklo leto in 
program za letošnje leto so priloga zapisnika. Vsi trije člani posadke Presen, Truden in Jerkovič 
imajo kategorizacijo mednarodnega razreda. Višjo kategorizacijo imajo med slovenskimi jadralci 
le Mrak, Macarol in Žbogar.

Sekcija z lastnimi prihodki ni sposobna financirati programa posadke. Glede na navedeno se 
oblikuje naslednji sklep.
Sklep UO/03.02.20188/6:
UO sekcije naproša IO JZS, da po dodelitvi match racea pod okrilje sekcije, sekciji za financiranje 
programov kategoriziranih športnikov (s področja match racea) dodeli finančna sredstva v znesku
vsaj 30.000 EUR, oziroma da IO sam sklene s kategoriziranimi športniki, ki delujejo pod okriljem 
sekcije, ustrezno pogodbo.
Sklep je sprejet soglasno.

4. točka
Razno

Sekciji je po dnevu slovenskega jadranja leta 2016 ostala določena zaloga majic z logotipom JZS 
in logotipom Slovenski dan jadranja.
Sklep UO/03.20188/7:
Sekcija za velike jadrnice preostale majice z logotipom JZS in Slovenski dan jadranja poklanja 
Svetu sodnikov in regatnih funkcionarjev za potrebe njihovih uniform.
Sklep je sprejet soglasno.

predsednik zapisal:
Igor Orlov Uroš Žvan

blagajnik/tajnik sekcije


