
sekcija za velike jadrnice

Zapisnik 5. seje UO sekcije za velike jadrnice pri JZS,

ki je potekala 2. februarja 2019 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 offiicer, delno Stanko Užmah

Dnevni red:
1. Pokal Slovenije 2019
2. ORC prvenstvo Slovenije
3. Sklic skupščine sekcije
4. Razno

1. točka
Pokal Slovenije

David Bartol predlaga, da se v letu 2019 tekmuje v pokalu Slovenije samo v razredih ORC.
Uroš Žvan predlaga, da sistem tekmovanja ostane takšen kot v letu 2018.

Končno je bil sprejet naslednji sklep o formatu tekmovanja za pokal Slovenije v sezoni 2019:
Sklep UO/02.02.2019!/1:
V sezoni 2019 se bo Pokal Slovenije točkoval samo po sistemu ORC. Organizatorji sočasno lahko 
organizirajo regato tudi v drugih razredih (Open), ki pa se ne točkujejo za Pokal Slovenije. S tem 
sklepom se uskladi pravilnik za organizacijo regat za pokal Slovenije.
Sklep je sprejet soglasno.

Po daljši debati je bil sprejet naslednji sklep o delitvi razreda ORC:
Sklep UO/02.02.2019!/2:
Jadrnice se v ORC razredih delijo po GPH-ju v tri razrede.
Razredi na osnovi izkuenj iz 2018 nekoliko korigirajo in sicer:
- razred A GPH do 589,9
- razred B GPH od 590 do 639,9
- razred C GPH 640 in več
Točkovanje za pokal Slovenije se izvede tudi v skupni razvrstitvi ORC.
Sklep je sprejet soglasno.

Sklep UO/02.02.2019!/3:
Točkovanje za pokal Slovenije v naslednji sezoni bo sledeče:
1 mesto 100 točk
2. mesto 80 točk
3. mesto 60 točk
4. mesto 50 točk
5. mesto 45 točk
6. mesto 40 točk
7. mesto 36 točk
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8. mesto 32 točk
9. mesto 29 točk
10. mesto 26 točk
11. mesto 24 točk
12. mesto 22 točk
13. mesto 20 točk
14. mesto 18 točk
15. mesto 16 točk
16. mesto 15 točk
15. mesto 14 točk itd. do 30. mesta.
31. mesto in vsa naslednja mesta 0 točk.

Za dvodnevne regate se točke povečajo za 20%

Če je izpeljanih do pet regate štejejo za končni rezultat vse, pri izpeljanih pet in več regatah se 
regata z najnižjimi točkami ne šteje.

Iz koledarja regat JZS se v skladu z naslednjim sklepom določijo regate, ki bodo štele za pokal 
Slovenije.
Sklep UO/02.02.2019!/4:
Za Pokal Slovenije v letu 2019 štejejo naslednje regate:
- One Sails Cup, JK Skipper Maribor
- Izolanka, JK Olimpic
- Merkur Cup, NK Merkur Idrija
- Pokal Val Navtike, ŠD Go Sailing
- Šavrinska regata, JK Ljubljana
- Istra Cahallange, JK Jadro
- Skipper Cup, JK Pocodebon
- Zaključna regata, JK Portorož
Sklep je sprejet soglasno.

2. točka
ORC državno prvenstvo

V koledar regat je kot edina regata za organizacijo Prvenstva Slovenije ORC kandidirana regata 
One Sails Cup.
Sklep UO/02.02.2019!/5:
Za ORC državno prvenstvo Slovenije bo štela regata One Sails Cup 11. in 12. maja 2019.
Sklep je sprejet soglasno.

3. točka
Skupščina sekcije

Sklep UO/02.02.2019!/6:
Skupščina sekcije se skliče v Ljubljani predvidoma 6. marca, glede na razpoložljivost prostora. 
Gradiva pripravita David Bartol in Uroš Žvan.
Sklep je sprejet soglasno.
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4. točka
Razno

Sekcija bo v skladu z dolgoletnimi prizadevanji ponovno izvedla tečaj OSR.
Sklep UO/02.02.2019!/7:
Tečaj OSR se izvede 6. in 7. julija ter 27. in 28. julija. Vodja tečaja bo Igor Orlov.
Sklep je sprejet soglasno.

Sekcija bo v letu 2019 ponovno organizirala brezplačne meritve za razred ORC.
Sklep UO/02.02.2019!/8:
En vikend bo jadralcem na voljo slovenski rating offiicer 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 (offiset 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.

predsednik zapisal:
Igor Orlov Uroš Žvan

blagajnik/tajnik sekcije


