SAILING POINT VELIKONOČNA REGATA 2019
18. do 21. apri 2019
Jadralni klub Pirat Portorož
SLOVENIJA

Razpis regate (Rr)
Verzija 2 – 28.02.2019

Oznaka [DP] v pravilu Rr označuje, da je, če mednarodna žirija tako sklene, kazen za kršitev tega pravila
lahko manj kot diskvalifikacija.
Oznaka [NP] označuje, da to pravilo ni osnova za protest jadrnice. S tem se spremeni RRS 60.1(a).

Organizator
Organizatorja regate sta Jadralni klub Pirat Portorož in Jadralna zveza Slovenije.

1.

Pravila

1.1.

1.5.

Sailing Point Velikonočna regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih
pravilih (RRS).
Veljali bodo naslednji predpisi:
- WS predpis 20
Predpisi Jadralne zveze Slovenije bodo veljali samo za slovenske tekmovalce:
- Pravilnik o oglaševanju,
-Pravilnik o registracijah in prestopih tekmovalcev.
RRS 40 in premabula 4. dela se spremenita kot sledi:
1.4(a) Prvi stavek RRS 40 se izbriše in nadomesti z: “Vsak tekmovalec mora imeti oblečen osebni
vzgonski pripomoček, skladen s pravilom razreda 4.2 (a), ves čas, ko je na vodi, razen za kratek čas, ko
se preoblači ali namešča obleko ali osebno opremo.”
1.4(b) K preambuli 4. dela se za besedo “tekmujejo” doda, razen RRS 40, kot je spremenjen s točko
1.4 (a) Rr.
Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno angleško besedilo.

2.

[NP] [DP] Oglaševanje

2.1.

Oglaševanje po izbiri jadralcev na trupu jadrnice skladno s predpisom 20.3.2 World Sailing je omejeno
s točko 2.8. pravil razreda.

1.2.
1.3.
1.4.

2.2.

Jadrnice morajo prikazovati reklame, ki jih je izbral in priskrbel organizacijski odbor.

3.

Primernost in priijava

3.1.
3.2.

3.7.

Sailing Point Velikonočna regata je odprta za vse tekmovalce razreda optimist.
Vsi tekmovalci, registrirani pri svojih nacionalnih zvezah, lahko nastopijo na Sailing Point Velikonočni
regati.
Vsi tekmovalci morajo imeti na Sailing Point Velikonočni regati spremljajočega trenerja ali
spremljevalno osebo.
Jadralci in trenerji se lahko prijavijo izključno preko spletne prijave na http://www.klubpirat.si/prijava-regata?regata=23. Prijava je veljavna šele po opravljenem vplačilu štartnine.
Spletna prijava je odprta od 1. januarja 2019 do vključno nedelje, 7. aprila 2019 oz. do doseženih 500
prijav, karkoli se zgodi prej.
Organizacijski odbor ima pravico sprejeti dodatne prijave tudi po zaključku prijav.
Dodatne informacije po e-pošti: info@klub-pirat.si
Nobena prijava ne bo veljavna, dokler ne bo plačana štartnina.

4.

Pristojbine in trening kamp

4.1.

Za tekmovalce, ki se prijavijo in zaključijo spletno prijavo pred nedeljo, 7. aprila 2019 znaša štartnina
50 €. Za tekmovalce, ki se prijavijo po 7. aprilu znaša štartnina 80 evrov in se lahko plača samo ob
registraciji z gotovino.
Tekmovalci se lahko pridružijo trening kampu v tednu pred ali po Sailing Point Velikonočni regati, ki
vključuje hrambo jadrnic, uporabo vode, stranišče, hrambo prikolic na plaži ob parkirišču, privez
spremljevalnih čolnov. Zainteresirani naj se ob prihodu na trening kamp prijavijo organizacijskemu
odboru, ki jim bo izdal evidenčno nalepko. Cena trening kampa je 5 € na dan in se plača ob prihodu
na trening kamp v regatni pisarni.
Morebitne spremembe podatkov (ime, spol, številka na jadru, črke nacionalnosti, letnica rojstva, ime
kluba) so možne le na dan registracije 18. aprila 2019 od 16.00 do 20.00. Spremembe po zaključeni
registraciji bodo možne v regatni pisarni samo ob plačilu pristojbine 20 € v gotovini.
Tekmovalci lahko zahtevajo preklic prijave tako, da pošljejo organizacijskemu odboru el. sporočilo na
naslov info@klub-pirat.si. V kolikor bo prijava preklicana do vključno 7. aprila 2019 in preklic odobren
s strani organizacijskega odbora, bo tekmovalec dobil povrnjeno štartnino z odbitkom 5€ za
administrativne stroške. Po 7. aprilu 2019 vračilo štartnin ne bo več možno.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

Potek prijave

5.1.
5.2.

Registracijo tekmovalcev lahko opravil le trener ali vodja ekipe.
Ob registraciji je potrebno predložiti:
a) Izpolnjen in podpisan formular Privolitev staršev za jadralca, na voljo na spletni strani
b) Original zavarovalne police za zavarovanje z najmanjšim kritjem 1.000.000 € (Rr 5);
c) Original zavarovalne police za spremljevalni čoln;
d) Trenerji morajo predložiti spisek jadralcev, za katere odgovarjajo. Formular je na spletni stranIi.

6.

Sistem tekmovanja

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Jadrnice bodo razdeljene v skupine, kot se le da z enakim številom jadrnic.
Razdelitev jadrnic v skupine bo opravlil Regatni obor 18. aprila 2019 po zaključku prijav.
Skupine bodo jadrale v otvoritveni seriji, ki ji bo sledila finalna serija.
V otvoritveni seriji, bodo jadrnice ponovno razdeljene v skupine po vsakem regatnem dnevu.
V primeru, da bosta do konca drugega tekmovalnega dne izpeljani vsaj dva plova v otvoritveni seriji,
bo zadnji dan regate potekala finalna serija.
Otvoritvena serija ne bo točkovana, dokler vse skupine v otvoritveni seriji ne bodo končale enakega
števila plovov.
Finalna serija: Jadrnice bodo razdeljene v finalne skupine (zlata, srebrna, bronasta, smaragdna, ...) na

6.6.
6.7.

6.8.

podlagi njihovih točk v otvoritveni seriji.
V finalni seriji, ni potrebno, da vse jadrnice odjadrajo enako število plovov.

7.

Program

7.1.

Razpored
Četrtek, 18. april
Petek, 19. april
Sobota, 20. april
Nedelja, 21. april

16:00 – 20:00
09:30
11:00
11:00
11:00
Po regati

Registracija
Sestanek trenerjev
Tekmovanje
Tekmovanje
Tekmovanje
Podelitev nagrad

7.2.
7.3.
7.4.

Sailing Point Velikonočna regato je sestavljena iz 9 plovov. Dnevno so lahko izpeljani največ 4 plovi.
Opozorilni signal za prvi plov je vsak dan na programu ob 11:00.
Na zadnji dan tekmovalni dan ne bo opozorilnega signala po 16:00.

8.

[NP] [DP] Meritve

8.1.
8.2.

Vsaka jadrnica mora predložiti veljaven certifikat o meritvah.
Jadrnica je lahko pregledana kadarkoli me regato.

9.

Regatna navodila
Regatna navodila bodo na voljo na spletni strani in/ali ob registraciji.

10.

Kraj prireditve
Regata bo potekala v Piranskem zalivu.

11.

Proga
Uporabljena bo proga v obliki trapeza z zanko na zunanji stranici in ciljem na koncu druge protivetrne
stranice.

12.

Sistem kaznovanja

12.1. Uporabljen bo dodatek P.
12.2. Sklepi mednarodne žirije bodo dokončni, kot je to določeno v RRS 70.5

13.

Točkovanje

13.1. Serija bo veljavna, če bodo izpeljani trije plovi.
13.2. Če bo izpeljanih manj kot 4 plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za vse

plove.
13.3. Če bo izpeljanih od 4 do 9 plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za plove

minus točke za njen najslabši plov.

14.

[NP] [DP] Spremljevalni čolni

14.1. Vozniki spremljevalnih čolnov morajo le ter registrirati. Obrazec za prijavo je del spletne prijave in je
na voljo na spletni strani: http://www.klubpirat.si/si/file/download/1167_cd8ff6ee042/Application%20for%20the%20coach.pdf
14.2. Vsi spremljevalni čolni morajo biti vidno označeni z zastavico s številko. Zastavica bo na voljo v
regatni pisarni po plačilu varščine v višini 20 €, ki bo vrnjena po vračilu zastavice. Neoznačeni

spremljevalni čolni se ne smejo uporabljati. Namen je, da ima na regatnem polju vsak jadralec
svojega trenerja in spremljevalni čoln.
14.3. Trenerji naj uporabljajo VHF postaje. Le te ne bodo na voljo pri organizatorju in trenerji naj na regato
prinesejo svoje postaje

15.

Nagrade

15.1. Nagrajeni bodo:
- najboljših 20 tekmovalcev v skupni razvrstitvi
- najboljše tri deklice
- najboljši trije kadeti (letnik 2008 in mlajši)
- najboljše tri kadetinje (letnik 2008 in mlajše).
15.2. Prehodni pokal Sailing Point bo podeljen:
Prehodni pokal Sailing Point je donacija glavnega pokrovitelja regate, Sailing Point, specializirane
jadralne trgovine. Pokal je prehodni in bo podeljen najboljše uvrščenemu klubu na prireditvi. Ekipa je
sestavljena iz najboljših štirihuvrščenih tekmovalcev posameznega kluba. Klubi bodo uvrščeni glede
na najnižji seštevek končnih točk njihovih najboljših štirih tekmovalcev in prehodni pokal Sailing Point
bo prejel klub z najnižjim številom točk. Sam pokal je narejen iz marmorja in bo zaradai varnosti ostal
pri organizatorju regate.

16.

Odklonitev ogovornosti
Tekmovalci v celoti tekmujejo na lastno odgovornost. Glej RRS 4, Odločitev za tekmovanje.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki
bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej.

17.

Zavarovanje
Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih, z najmanjšim
kritjem 1.000.000 € na prireditev oz. ustrezno protivrednost.

18.

Televizijske in fotografske pravice
Tekmovalci dovolijo in hkrati prenašajo dovoljenje za uporabo absolutnih pravic video in fotografskih
posnetkov njih oz. njihovih jadrnic za novinarske, uredniške ali promocijske namene.
Organizacijski odbor

