
 
 

Zapisnik 13. seje Sveta za mladinsko jadranje 
 

 
13. seja Sveta za mladinsko jadranje Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SMJ)  je potekala v prostorih JK Jadro v 
Kopru dne 22.09.2017 od 16h do 17h. 
 
Prisotni člani SMJ: Janez Zabukovec, Mitja Mikulin, Matjaž Musa in Gorazd Fras 
Odsoten: Jure Žbogar 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled dosedanjega dela. 
2. Plan regat in potrditev kriterijskih regat do konca leta 2018. 
3. Tekoče in nadaljnje delo. 

 
 

K 1. točki:  
Obrazložitev 
Kljub neformalnim očitkom, da naše delo ni bilo dobro opravljeno, sem kot predsednik SMJ povsem nasprotnega 
mnenja in sicer, zastavili smo si cilj, da preprečimo odhod in zmanjšanje števila jadralcev v prehodnih mladinskih 
razredih. To nam je uspelo vsaj v razredih laser, kar se kaže predvsem na številčnost jadralcev v razredih laser 4.7, 
radial in standard na letošnjem državnem prvenstvu. Podprli smo vse razrede, kjer so prisotni mladinci. Ne izogibamo 
se odgovornosti, da rezultati niso enaki prejšnjim letom, a tisti, kateri poznajo slovensko jadranje vedo, da so bili 
dobri rezultati plod posameznikov v povsem drugačni t.i. privatni obliki.  
Nadaljevanje dela bo usmerjeno, da iz večjega nabora jadralcev podpremo najboljše in s pravimi pristopi tudi 
rezultati ne bodo izostali. 
 
 
Na glasovanje je šel naslednji sklep: 
 
Sklep SMJ 22092018/1 
Delo SMJ je ocenjeno kot pozitivno.  
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Na glasovanje je šel naslednji sklep: 
 
Sklep SMJ 22092018/2 
Potrdi se regata Sveti Nicolo v Puli od 6 -9.12.2018 kot prva kriterijska regata za Optimiste in drugi kriterij 
za laser 4.7 ter standard.  
Sklep je sprejet soglasno. 
 
K 3. točki:  
Obrazložitev: 
V roku dveh tednov pridemo vsak s svojim planom regat za 2019. Uskladimo in potrdimo v najkrajšem možnem času. 
Vsi člani SMJ smo soglasni, da pristopimo k klubom in poskusimo prepričati vse v dovoljenje in smotrnost skupnih 
treningov. To bi pomenilo, da bi trenerji uskladili uro treninga in se tako na morju srečevali ter organizirali skupne 
trening regate. Namreč jadralci so bolj motivirani, če je številčnost večja.  



 
Lani smo sklenili, da se kriterijske regate v razredu laser 4,7 in standard z laser radial ne prekrivajo. Ta koncept 
ohranjamo kjer je mogoče, vendar je predlog, da naredimo tudi izjeme. Izjema bi bila Europa Cup Koper regata, kjer 
je število in kvaliteta jadralcev v vseh treh podvrstah razreda odlična in bi bilo nesmiselno slednje izpustiti. Vsi razredi 
naj bi imeli najmanj štiri kriterijske regate z enim odbitkom.  
Ker smo preverili odzive in predloge trenerjev, bi v predvidenih štirih kriterijev, enega poleg Pule, naredili ravno tako 
v tujini in sicer na Lago Di Garda ( Italia Cup). Razlog je večja flota jadralcev in s tem boljši pogoji jadranja. To naj bi 
bila tudi največja pomanjkljivost naših jadralcev na SP in EP prvenstvih. En od kriterijev bo Spring Cup Izola ravno 
tako dobro obiskan, ostalo se določi na naslednji seji. 
Letos so SP v razredu laser v oddaljenih krajih, kar posledično pomeni prevelike stroške. Podprlo se bo nastope le na 
EP in predhodne priprave. 
 

Sklep SMJ 22092018/2 
Člani SMJ podpremo skupne treninge v prehodnih mladinskih razredih. Potrjujemo kriterijsko regato za vse 
razrede laser na Europa Cup Koper. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

Seja se je zaključila dne 22.9.2018 ob 17 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Janez Zabukovec                                                                    Predsednik SMJ: Janez Zabukovec 


