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OBVESTILO ZA REGATO 
 

ORGANIZATORJI 
Società Velica Barcola e Grignano, v sodelovanju s Tržaškim pomorskim klubom - Club Nautico Triestino Sirena. 
 
1. PRIZORIŠČE 
Regate se bo odvijala na morskem območju ki povezuje slovensko obalo (SLO) z Trstom (ITA). 
 
2. PROGRAM 
Sobota, 13.10.2018: ob 11.00 štart. 
Sobota, 13.10.2018: ob 17.00 nagrajevanje Go To Barcolana From Slovenia 
Organizatorji si pridržujejo pravico, da po lastni presoji spremenijo navodila regate» Go To Barcolana From 
Slovenia«. Spremembe bodo objavljene pravočasno. 
 
3. PRAVILA 
Regata bo potekala v skladu z naslednjimi pravili: 

- Mednarodna pravila za izogibanje trčenju na morju (NIPAM - COLREG 1972 - IRPCS). 
- Varnostna oprema po pravnih predpisih za rekreacijsko čolnarjenje. 
- Določbe tega dogodka  
- Sporočila organizacijskega odbora. 

V primeru nasprotja med temi predpisi prevladajo določbe za ta dogodek, ki vključujejo pravila za izogibanje 
trčenju na morju (NIPAM - COLREG 1972 - IRPCS). 
Vse jadrnice morajo spoštovati predpise pristojnih pomorskih oblasti. V primeru neskladja med odločbami regate 
in navedenimi predpisi prevladajo zadnji. 
Obvestilo regate je napisano v slovenščini in italijanščini. V primeru neskladnosti prevlada slovenski jezik. 
 
4. POGOJI ZA VPIS 
Regata je odprta vsem jadrnicam, ki izpolnjujejo kriterije razpisa regate Coppa d’Autunno - Barcolana 50 in ki so 
že pred vpisane na regato. Jadrnice bodo razvrščene v sledeče homogene skupine: 
 
Kategorije Skupna dolžina (LOA) Kategorije Skupna dolžina (LOA) 
MEGA YACHT od 24.01 m dalje SUPER MAXI od 19.01 m a 24.00 
MAXI od 16.01 a 19.00 m O od 13.51 a 16.00 m 
I od 12.01 a 13.50 m II od 11.11 a 12.00 m 
III od 10.26a 11.10 m IV od 9.41 a 10.25 m 
V od 8.46 a 9.40 m VI od 7.71 a 8.45 m 
VII od 7.11 a 7.70 m VIII od 6.46 a 7.10 m 
IX do a 6.45 m   
 
Za definiranje skupin bo veljala skupna dolžina preko vsega (LOA) zapisana v certifikatu jadrnice ali na drugem 
veljavnem dokumentu. 
Organizacijski odbor si pridržuje pravico do združitve dveh ali več kategorij v primeru da število prijavljenih ne 
doseže vsaj tri jadrnice na skupino. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne sprejme 
prijave iz varnostnih razlogov. 
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5. PRIJAVE 
Prijave je treba izpolniti najkasneje do sobote 13.10.2018 ob 9.00 preko sledeče spletne strani: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EEiW-
7XdNUu6IIzyzPsaVNu3DGAbkbFJn_k1J3JqYHZUQ0Q0TUlCNlVSV0xYTjVPWUlQUDNPM0VONS4u 

 
 Prijava mora vsebovati vse podatke o jadrnici in posadki. Obvezno je izpolniti pred-prijavo na regato Coppa 
d’Autunno - Barcolana 50.  
Prijava je brezplačna. 
Vse prijavljene jadrnice bodo morale obvezno imeti identifikacijsko zastavo regate »Go To Barcolana From 
Slovenia«. Zastave bo razdeljeval posebno dodeljen čoln v bližini štartne linije, v soboto 13.10.2018 od 10.00 do 
11.00. Zastava mora biti dobro vidna na krmi jadrnice in tam ostati ves čas trajanja regate ter priveza v tržaškem 
pristanišču. 
Jadrnice, ki se bodo udeležile regate, imajo pravico do brezplačnega priveza v tržaškem pristanišču, glede na 
razpoložljivost oz. do zapolnitve prostih privezov od konca regate do 14.10.2018, kot navedeno v navodilih za 
priveze Go To Barcolana. 
 
6. PREVERJANJE PRIJAVLJENE DOLŽINE JADRNICE 
Organizacijski odbor bo odločil sprejetje jadrnic in dodelitev v skupine. Oranizacjiski odbor lahko kadarkoli se mu 
to zdi potrebno, preveri točnost prijavljenih podatkov jadrnice.   
 
7. OBVEŠČANJE 
Ob prijavi morajo lastniki jadrnice obvezno sporočiti številko mobilnega telefona, ki bo moral biti dosegljiv ves 
čas regate, zaradi slučajnih nujnih obvestil. 
 
8. SPOROČILA 
Vsa sporočila bodo potekala na radiu VHF kanalu 17 ali preko telefona na številki +39.338.9379513. 
 
9. PRIVEZI 
Organizator regate Coppa d’Autunno - Barcolana 50 bo brezplačno gostil vse jadrnice na svojih privezih za ves 
čas trajanja dogodka. Po dogovoru s posamezno jadrnico bo gostovanje lahko veljavno tudi pred in po dogodku. 
Morebitni družabni dogodki bodo objavljeni preko nadaljnjih obvestil. 
 
10. OGLAŠEVANJE 
Brez omejitev, pod pogojem da ni v nasprotju s katerimkoli sponzorjem ali pokroviteljem dogodka. 
Organizacijski odbor bo lahko po lastni presoji prepovedal kakršnokoli oglaševanje. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EEiW-7XdNUu6IIzyzPsaVNu3DGAbkbFJn_k1J3JqYHZUQ0Q0TUlCNlVSV0xYTjVPWUlQUDNPM0VONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EEiW-7XdNUu6IIzyzPsaVNu3DGAbkbFJn_k1J3JqYHZUQ0Q0TUlCNlVSV0xYTjVPWUlQUDNPM0VONS4u
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11. KOREKTNO JADRANJE 
Jadrnica in njen lastnik morata pluti ob spoštovanju načela športnega vedenja in poštenosti. 
 
12. PROGA 
Od štartne do ciljne črte brez kakršnihkoli omejitev. 
 
12.1 ŠTART 
Štartna linija: v Portoroškem Zalivu, ki povezuje oranžno bojo in drogom z oranžno zastavo na plovilu regatnega 
odbora, v soboto 13.10.2018 ob 11:00. Na štartu bodo jadrnice pustile plovilo organizacijskega odbora na desni in 
oranžno bojo na levi strani. 
Postopek štarta bo sledeči: 
- 10 minut pred štartom bo dvignjena RUMENA zastava skupaj z morebitnim zvočnim signalom in opozorilom po 
radiu VHF; 
- 5 minut pred štartom bo dvignjena BELA zastava skupaj z morebitnim zvočnim signalom in opozorilom po radiu 
VHF; 
- za štart bodo odstranjene RUMENA in BELA zastava z morebitnim zvočnim signalom in opozorilom po radiu 
VHF. 
 
12.2 CILJ 
Ciljna linija je, kot prikazano v spodnji sliki, v Trzaskem zalivu. Linja povezuje svetilnik na pomolu “Fratelli 
Bandiera” (LNI Trieste) in rdeco bojo, postavljeno pred starim valobranom Trzaskega zaliva. Jadrnice bodo 
pustile na desni strani svetilnik in na levi rdeco bojo. Cilj bo odstranjen po prihodu na cilj zadnje jadrnice ali 
najkasneje ob 16.00 v soboto, 13.10.2018. 
 

 
 
Na cilju morajo imeti jadrnice na krmi dobro vidno zastavo regate »Go To Barcolana From Slovenia« in bodo 
morale sporočiti čas prihoda na telefonsko številko +39.338.9379513. Jadrnica katera odstopi od regate mora 
obvezno obvestiti organizacijski odbor na radio VHF ali na zgoraj navedeno telefonsko številko. 
 
13. NAGRADE 
Rezultati bodo izračunani na podlagi skupnega časa regate, ki bo izračunan kot sledi: skupni čas v minutah med 
štartom in ciljem. 
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Podelitev nagrad bo potekalo v soboto 13.10.2018 ob 17.00 v bivši tržaški ribarnici “Salone degli Incanti”, ob 
sprejemu posadk, ki bodo prisotne na regati in podelitvi bodo razdeljene torbe za lastnika. 
Nagrajeni bodo zmagovalci vsake skupine. Prva jadrnica bo prejela prehodni pokal challenge »Go To Barcolana 
From Slovenia«. 
Na podelitvi bodo izžrebane nagrade med prisotnimi udeleženci regate. 
 

 
 
 
14. UPOŠTEVANJE PRAVIL 
Vsi udeleženci regate rekreativnega značaja sprejmejo sledeče: 
(a) da brezpogojno spoštujejo, brez možnosti pritožbe, tukajšnje določbe; 
(b) da sprejmejo vse odločitve organizacijskega odbora v zvezi s katerokoli zadevo vezano na tukajšnje določbe; 
(c) da se ne poslužujejo kateregakoli drugega sodišča v zvezi z odločitvami organizacijskega odbora. 
 
15. VARNOST 
Vsaka jadrnica mora imeti varnostno opremo po veljavnih zakonskih določbah. Vsak udeleženec se sam odloča, 
če bo imel na sebi rešilni jopič. Vse jadrnice morajo nuditi pomoč osebam ali drugim jadrnicam v nevarnosti. 
 
16. ODGOVORNOST 
Udeleženci regate sodelujejo popolnoma na lastno odgovornost. Organizatorji ne prevzemajo nobene 
odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki bi nastale v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred, 
med ali po regati. Na podlagi sposobnosti, jakosti vetra, stanja morja, vremenske napovedi in drugih faktorjev, se 
morajo udeleženci odločiti, ali bodo štartali oziroma nadaljevali regato. 
Lastnik jadrnice je edini odgovoren za varnost na svoji jadrnici. Preveriti mora, da je varnostna oprema primerna 
plovbi na odprtem morju ter usklajena s številom vkrcanih. 
 
17. UDELEŽBA NA LASTNO ODGOVORNOST 
Za vsako jadrnico je odgovoren lastnik ali skipper, ki mora izjaviti: 
- da se zaveda nevarnosti, tudi hujše, ki se lahko pripeti osebam ali stvarem. 
- da je seznanjen z dejstvom, da organizacijski odbor nima sredstev za pomoč, podporo in nadzornih sistemov 
med celotnim potekom regate. 
 
 

Organizacijski Odbor 


