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1. Delovanje JZS
V letu 2018 je IO v članstvo JZS sprejel tri nove člane, in sicer Jadralni klub Krka, Jadralni klub Maltezer in Pomorsko
društvo Piran. JZS je ob koncu leta imela 63 članov.
Leto je bilo za JZS delovno in uspešno na organizacijskem in športnem področju. V slovenskih vodah je bilo za različne
jadralne razrede organiziranih okoli 50 regat iz Koledarja regat JZS za leto 2018.
Organizirani so bili naslednji dogodki:
 7. februarja smo na Ljubljanskem gradu podelili priznanja najboljšim v letu 2017
 25. julija je bila v Jadralnem centru Portorož predstavitev reprezentance, ki je nastopila na World Sailing
svetovnem prvenstvu v Aarhusu na Danskem

20. decembra izpeljana 31. redna skupščina JZS v dvorani Amfora v Marini Izola.
31. letna skupščina je bila zaradi odstopa večine članov Izvršnega odbora JZS ponovno volilna. Na njej je bil soglasno
izvoljen edini kandidat za predsednika Aljoša Tomaž ter Vasilij Žbogar, Samo Lozej, Sebastjan Šik, Karmen Pahor,
Marjan Matevljič, Tomaž Virnik, Damijan Vuk in Jure Orel kot člani Izvršnega odbora. Kot nadomestna članica
Nadzornega odbora, zaradi nezdružljivosti funkcije dosedanje članice, je bila izvoljena Tatjana Voj. Na skupščini so
člani soglasno tudi sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta JZS in Elemente novega koncepta delovanja JZS.
Izvršni odbor JZS se je v letu 2018 sestal na 9 sejah in sicer na 8 sejah v stari sestavi in eni seji v novi sestavi.
Na svoji prvi seji v novi sestavi je IO izvolil Vasilija Žbogarja za Glavnega trenerja, ki je po novem statutu tudi
predsednik Strokovnega sveta JZS.
Redne letne skupščine mednarodnega združenja World Sailing, ki je potekala od 27.10 do 4.11.2018 v Sarasoti v ZDA,
se je kot delegat JZS udeležil David Antončič.
S sredstvi sponzorjev in prejetimi sredstvi na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za
šport je JZS realizirala vse dogovorjene obveznosti iz jadralnih programov in tripartitnih pogodb z društvi in
vrhunskimi športniki za leto 2018 in vrhunskim športnikom z akontacijami za 2019 omogočila kvaliteten štart v
sezono 2018.
Poročilo o vseh vrhunskih, množičnih in strokovnih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju.

2. Članske reprezentance
Leto 2018 je bilo za slovensko jadranje uspešno, saj sta si Tina Mrak In Veronika Macarol na WS svetovnem prvenstvu
razreda v Aarhusu na Danskem priborili nastop na Olimpijskih igrah v Tokiju.
Pomembnejši nastopi in rezultati:
Svetovni pokal Miami (svetovni pokal, člani) 21.01.18 - 28.01.18, Miami (Združene države Amerike)
V Miamiju so nastopili:
 posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol – osvojeno 1. mesto
 posadka 49er moški Peter Janežič in Sebastian Prinčič – osvojeno 30. mesto
 Laser Standard – Žan Luka Zelko – osvojeno 49. mesto
 Laser Radial ženske – Kim Pletikos in Lin Pletikos – osvojeno 58. oz. 63. mesto.
Evropsko prvenstvo razreda Finn (evropsko prvenstvo, člani) 09.03.18 - 17.03.18, Cadis (Španija). Slovenijo sta na EP
zastopala Liam in Jan Orel in osvojila 44. oz. 49. mesto.
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Svetovni pokal Hyeres (svetovni pokal, člani) 22.04.18 - 29.04.18, Hyeres (Francija)
V Hyeresu so nastopili:
 posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol – osvojeno 5. mesto
 posadka 49er moški Peter Janežič in Sebastian Prinčič – osvojeno 30. mesto
 Laser Standard – Žan Luka Zelko – osvojeno 38. mesto
 Laser Radial ženske – Kim Pletikos – osvojeno 45. mesto.
Evropska prvenstvo r. Laser (evropsko prvenstvo, člani) 05.05.18 - 12.05.18, La Rochelle (Francija
V La Rochelle so nastopili:
 Laser Standard - Žan Luka Zelko – osvojeno 29. mesto
 Laser Radial ženske – Kim Pletikos – osvojeno 47. mesto
 Laser Radial – Nik Pletikos in Maks Vrščaj – osvojeno 1. oz. 34. mesto.
Evropsko prvenstvo r.470 (evropsko prvenstvo, člani) 16.05.18 - 24.05.18, Port Bourgas (Bolgarija)
V Port Bourgasu je nastopila posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol in zmagala, postali sta evropski
prvakinji.
Sredozemske igre od 20.06.18 do 01.07.18, Tarragona (Španija)
Nastopili so:
 Kim Pletikos – osvojeno 9. mesto
 Žan Luka Zelko – osvojeno 11. mesto
 Matej Valič – osvojeno 13. mesto.
Evropsko prvenstvo 49er od 08.07.18 do 13.07.18 v Gynia (Poljska)
Nastopila je posadka Peter Janežič / Sebastian Prinčič in osvojila 31. mesto oz. 24. mesto v evropski konkurenci.
Evropsko prvenstvo r. Formula Kite od 08.07.18 do 13.07.18 v Warnemounde (Nemčija)
Nastopil je Toni Vodišek in osvojil 8. mesto.
Svetovno prvenstvo r. Yngling od 7.7.18 do 14.7.18 v Riva del Garda (Italija)
Nastopila je posadka Boštjan Antončič, Gennadi Strakh in Mitja Nevečny in osvojila 7. mesto.
World Sailing svetovno prvenstvo (svetovno prvenstvo, člani) 30.7.18 – 12.8.18 Aarhus (Danska)
Nastopili so:
 Tina Mrak in Veronika Macarol (470 ženske) – osvojeno 10. mesto
 Kim in Lin Pletikos (Laser Radial) – osvojeno 82. oz. 95. mesto.
 Žan Luka Zelko in Nik Pletikos (Laser Standard) – osvojeno 52. oziroma 125. mesto
 Peter Janežič in Sebastian Prinčič (49er)- osvojeno 39. mesto
 Liam in Jan Orel (Finn) – osvojeno 60. oz. 65. mesto
 Toni Vodišek (Formula Kite) – osvojeno 10. mesto.
EUROSAF evropsko prvenstvo r. Match Race (evropsko prvenstvo, člani) 8.8.18 – 12.8.18 Tallin (Estonija)
Nastopila je posadka Dejan Presen, Miha Truden in Jure Jerkovič in osvojila 7. mesto.
Svetovni pokal Enoshima (svetovni pokal, člani)9.-16.9.2018 Enoshima (Japonska).
Nastopili sta Tina Mrak in Veronika Macarol in osvojili 10. mesto.

Predsednik Strokovnega sveta za vrhunski šport v prejšnji sestavi IO Jure Orel, ki je bil vodja reprezentance v
Aarhus, je o nastopu v Aarhusu podal naslednje poročilo:
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»SPLOŠNO :
Organizacijsko so stvari potekale brez večjih zapletov, tako v SLO reprezentanci, kot s strani organizatorja prvenstva.
Naši reprezentanti in trenerji so imeli vzorno komunikacijo tako z mano osebno, kot med seboj. Fizioterapevtka
Mitram Ivančič je svoje delo opravila z odliko. Vsi reprezentanti so imeli enak tretma.
POMANJKLJIVOSTI :
Brez dvoma, smo kot reprezentanca na SP bili slabo organizirani. Podpora večine ostalih jadralnih zvez je na višjem
nivoju. V višji nivo spadajo prevozna sredstva, trenerji, reprezentančna oblačila, podporna ekipa, in še bi lahko
našteval. Naša omejitev je absolutna v finančnem smislu in to razumem. V bodoče bo potrebno v olimpijskih razredih
podporo dvigniti in se temeljito lotiti organizacijskih zadev, ki imajo lahko kot posledico tako manjšanje skupnih
stroškov, kot lažje osredotočanje tekmovalcev in trenerjev na priprave in prvenstva. Sami vemo s kakšno finančno
podporo jadrajo naši jadralci in razen Tine in Veronike (pa še njima zmanjka za res dobro pripraviti sezono) je vse pod
potrebnim minimumom. Res da potreba po finančnih sredstvih niha iz leta v leto, odvisno od lokacij prvenstev in s tem
priprav, vendar potrebno mi je verjeti, da to kar imajo nekateri naši jadralci, ne sovpada ne s cilji JZS ne s
tekmovalnimi željami jadralcev.
470 W :
Odličen razplet na koncu prvenstva. Mesto v Medal race in olimpijska vozovnica. Nekaj težav z povprečnim jadranjem
in odločitvami. Pogoji na regatnih poljih so bili zelo zahtevni v vseh razredih. Veronika je po operaciji kolena dobro
rehabilitirala. Dobra perspektiva za naprej in manjše težave v Aarhusu, bodo z dobrim delom hitro odpravljene. Trener
Tomaž Čopi je z odliko opravil svoje delo in puncam resnično nudil vso potrebno podporo.
49er : Janežič-Prinčič sta prikazala dobro jadranje. Proti koncu prvenstva odlično. Velik korak od lani v pravo smer.
Verjamem, da bosta rezultate postopoma še dvigala. Trener BP. Potrebujeta dobro podporo, ker perspektivo imata.
Laser STD : Žan Luka Zelko je z uvrstitvijo v zlato skupino pokazal, da dobro napreduje in je dobro rehabilitiral po
težavah v zimskem času. Rezultat je dobra popotnica za OI vozovnico v naslednjih dveh letih. Trener BP.
Nik Pletikos verjetno ni prikazal vsega kar zna in je rezultat verjetno slabši, kot ga je pričakoval.
Laser Radial : Lin in Kim Pletikos se nista dobro znašli na regatnem polju. Mislim, da imata manjše omejitve pri
fizionomiji. Klavdij je svoje delo opravljal korektno.
Finn : Liam in Jan Orel sta regato končala blizu realnih pričakovanj. Jan je imel preveč omejitev na štartih, hitrost je
bila zelo dobra, večkrat je v kvalifikacijah prvi del regate vozil med deseterico in v nadaljevanju izgubil 15-20 mest z
nerodnimi napakami, katere se bo v bodoče dalo popravljat. Liam je z veliko omejitvijo pri teži in višini solidno
odjadral. Proti koncu odlično. Brzina zaradi manjkajočih kilogramov povprečna v veter, v krmo zelo hiter. V
kvalifikacijah je po dobljenem penalu (13-15 mesto) v zadnji krmi zaslužil še DSQ. Verjetno bi se prvenstvo zanj lahko
drugače odvilo brez penala in bi zlata skupina lahko bila realna slika. Jan nadaljuje v razredu Finn, za Liama bo znano
v kratkem. Trener Poggi je v danih pogojih svoje prispeval, sam sem bil podpora obema in trenerju.
Za konec :
Mlada reprezentanca z dobro perspektivo. Vredna dobre podpore s strani JZS. JZS mora odreagirati in se v bodoče še
bolje organizirati. Z več podpore bodo jadralci dosegali še boljše rezultate. Podpora naj bo tako tako z vidika financ,
kot pomoči pri organizaciji, logistiki, personalu, kot na primer fizioterapevt-ka, športni psiholog, vremenar, rules
adviser in podobno. Vem, da so želje velike, smatram pa, da je to edina pot.
Jadranje je tek na dolge proge in časa za dober zaključek za 2020 imamo in to bo lahko dobra podlaga za 2024 OI.«

3. Mladinske reprezentance
4

Leto 2018 je v slovenskem mladinskem jadranju na najlepši način zaznamoval Toni Vodišek, ki je na Mladinskih
olimpijskih igrah v Buenos Airesu v Argentini, tako kot v Riu de Janeiru Vasilij Žbogar, bil zastavonoša slovenske
zastave na otvoritveni slovesnosti in si na jadralnem polju priboril srebrno medaljo. Odlično je odjadral na domačem
svetovnem prvenstvu v razredu Finn v Kopru tudi Liam Orel, ki je v kategoriji do 19 let osvojil bronasto medaljo.
Pomembnejši nastopi in rezultati:
Svetovno prvenstvo r. 29er (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 02.01.18 08.01.18, Hong Kong (Kitajska).
Nastopila posadka Rok Verderber in Klemen Semelbauer in osvojila 8. mesto.
Evropsko prvenstvo razreda 4.7 (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 07.04.18 - 14.04.18, Patras (Grčija).
Nastopili so:
 Janez Zabukovec – osvojeno 28. mesto
 Gašper Strahovnik – 57. mesto
 Klemen Petrovič – 93. mesto
 Nejc Valenčič – 100. mesto.
Mladinsko evropsko prvenstvo r. Laser Radial (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 07.04.18 - 14.04.18, Balaton
(Madžarska).
Nastopila sta:
 Sadra Lipovec – osvojeno 20. mesto
 Nicolo Kravanja – 75. mesto
Evropsko prvenstvo r. Optimist (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 22.06.18 - 30.06.18, Sceveningen
(Nizozemska)
Nastopili so:
 Danijel Cante – osvojeno 32. mesto
 Svit Dujmovič Šterpin – osvojeno 88. mesto
 Valentin Štravs – osvojeno 78. mesto
 Toni Benčič – osvojeno 106. mesto
 Yelyzaveta Levandovska – osvojeno 43. mesto
 Cetrina Sedmak – osvojeno 45. mesto
 Marina Vrščaj – osvojeno 79. mesto.
Svetovno prvenstvo r. Laser U21 (mlajše člansko svetovno prvenstvo, mlajši člani) 01.07.18 - 08.07.18, Gdynia
(Poljska)
Nastopili so:
 Lin Pletikos – osvojeno 18. mesto
 Taš Kolman – osvojeno 98. mesto
 Anže Podlogar – osvojeno 106. mesto.
Evropsko prvenstvo r. 420 (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 03.07.18 11.07.18, Sesimba (Portugalska)
Nastopile so naslednje posadke:
 Matej Planinšič / Jaka Romih – osvojeno 80. mesto
 Celestina Sabadin / Nika Biondič – osvojeno 37. mesto (U17)
 Nina Škopac / Veronika Franjič – osvojeno 93. mesto.

Mladinsko evropsko prvenstvo r. Formula Kite (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 08.07.18 - 13.07.18,
Warnemunde (Nemčija)
Nastopil je Toni Vodišek in do 19. let osvojil naslov prvaka.
Svetovno prvenstvo r. Laser 4.7 (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 09.07.18 - 17.07.18, Gdynia (Poljska)
Nastopili so:
 Gašper Strahovnik – osvojen 45. mesto
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Janez Zabukovec – osvojeno 116. mesto
Klemen Petrovič – osvojeno 225. mesto.

Ekipno evropsko prvenstvo r. Optimist (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 20.8..18 – 25.8.18 Lago di Ledro
(Italija)
Nastopili so: Marina Vrščaj, Daniel Cante, Katja Filipič in Svit Dujmovič Šterpin ter osvojili 15. mesto.
Mladinsko svetovno prvenstvo r. Laser Radial (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 18.8.18 – 25.8.18 Kiel
(Nemčija).
Nastopil je Nicolo Kravanja in osvojil 135. mesto.
Mladinsko svetovno prvenstvo r. Finn (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 19.8.18 – 26.8.18 Koper (Slovenija)
Nastopila sta:
 Liam Orel – osvojeno 20. mesto in 3. mesto v kategoriji U19
 Jan Orel - osvojeno 22. mesto.
Evropsko prvenstvo r. Laser U21 (mlajše člansko evropsko prvenstvo, mlajši člani) 19.8.18-26.8.18 Bastas, (Švedska)
Nastopila je Lin Pletikos in osvojila 8. mesto.
Svetovno prvenstvo r. Optimist (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 27.8.18 – 6.9.18 Famagusta (Ciper)
Nastopili so:
 Luka Zabukovec – osvojeno 108. mesto
 Martin Fras – osvojeno 78. mesto
 Alenka Valenčič – osvojeno 194. mesto
 Maj Petrič – osvojeno 186. mesto
 Alja Petrič – osvojeno 102. mesto.
Mladinske olimpijske igre Boenos Airesu 2018 (MOI, mladinci) 7.- 14. 10.2018 Boenos Aires (Argentina)
V jadralnem razredu Kite Twin race je nastopil Toni Vodišek in osvojil srebrno medaljo.

4. Sekcija za velike jadrnice
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 33 društev, članov sekcije. V sekcijo se
vključujejo društva, ki so sodelovala v serijah regat za Pokal Slovenije (razreda Open in ORC) in Monocup (razred
Seascape 18) v zadnjih dveh letih in društva, ki so v zadnjih dveh letih organizirala regate za razrede, ki v skladu s
sklepi IO sodijo pod delovanje sekcije.
Člani sekcije na dan 31.12.2017 so naslednja društva:
JD Mariborčanka
JK Loka Timing
JK Pocodebon
JK Ravbar
JK Ljubljana
JK MIPC
JK Horizont
NK Merkur Idrija
JK Portorož
JK Izola
JK Maestral
JK Novo Mesto
AJK FPP
ŠKD Wada
JK Skipper Maribor
JK Fireball
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JK NASA
ŠD GO sailing
PD Morska vidra
JK Burja
JK Odisej
JK Živaana
JK Pirat
ŠD Gibanca
JK Piranski zaliv
ND Mornik
ŠD Kobilica
BD Ranca Ptuj
ŠD Burin
JK Jadro
JK Veter
JK Pozejdon
JK Olimpic
Izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji je razvidno iz rezultatov pokala Slovenije in Monocupa 2017 in 2018, ki so
priloga temu poročilu. Članstvo pa po kriteriju organiziranja regate za jadrnice razreda ORC in Open pripada še JK
Veter in JK Olimpic.
Sekcijo je v letu 2018 vodil UO v sestavi: Igor Orlov, predsednik, Uroš Žvan, blagajnik, tajnik, David Bartol, Dejan
Presen in Emil Jerkovič.
UO sekcije se je sestal na treh rednih sejah in eni korespondenčni seji.
Na osnovi pravil za Odprte razrede in Pogojev za organizacijo regat za pokal Slovenije, ki so bili nazadnje
spremenjeni v začetku leta 2017 je UO sekcije razpisal 16. Pokal Slovenije 2017 za razrede Open in ORC.
Sedem regat za pokal Slovenije, ki so jih organizirali JK Olimpic, JK Skipper Maribor, ŠD Go Sailing, JK Ljubljana,
ŠD Burin, JK Pocodebon in JK Portorož se je udeležilo 43 jadrnic, od tega 1 tuja. S tem je se je število udeleženih
jadrnic v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 11, od tega je v letu 2018 nastopilo 5 tujih jadrnic manj, kot leto porej.
Pokal Slovenije je v letu 2018 potekal v treh ORC razredih in prvič le treh odprtih razredih.
Za jadralce v razredu ORC je sekcija organizirala dva dni brezplačnih meritev jadrnic in opreme. Izdanih je bilo skupaj
34 ORC certifikatov.
ORC prvenstvo Slovenije je potekalo skupaj z regato Milje-Portorž-Milje. Prvi plov te tradicionalne regate je štel za
navigacijo za ORC prvenstvo, nakar so bili v nedeljo izvedeni še trije tehnični plovi v Piranskem zalivu.
Monocup za jadrnice razreda Seascape 18 se je odvil na osmih regatah od katerih jih je 5 potekalo v Sloveniji ter po
ena na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji, ki se ga je udeležilo 51 jadrnic, od tega 22 slovenskih.
S sklepom izvršnega odbora JZS je pod dejavnost sekcije pripadla tudi disciplina regatnega dvobojevanja. Posadka
Dejana Presena je nastopila na devetih regatah in konec leta zasedala 13. mesto na svetovni lestvici. Glede na uspehe
posadke je sekcija zaprosila IO JZS za dodatno financiranje nastopov, vendar je le ta prošnjo zavrnil
Na področju mednarodnega sodelovanja se je v novembru kot predstavnik sekcije Bojan Gale udeležil generalne
skupščine Offshore Racing Congresa v Združenih državah Amerike.
Kljub prizadevanjem za izvedbo treninga preživetja in sprejetemu sklepu, sekcija le tega v letu 2018 ni izvedla
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5. Usposabljanje strokovnega kadra
Komisija za usposabljanje in trenerje je pod vodstvom predsednika Sandija Dekleva in ostalih
članov leto 2018 izkoristila za začetek priprave programov za usposabljanje po novem Zakonu o
športu.
Ker so navodila in zahteve s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dobili šele proti
konca leta, se je dokončanja programov izobraževanja prestavilo v leto 2019.
V jesenskem času je komisija skupaj z OKS izpeljala dva za zaposlene udeležence brezplačna
licenčna seminarja in tako zagotovila nemoteno nadaljevanje trenerskega dela tudi v letu 2019.

6. Sodniki in regatni funkcionarji
Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev je v letu 2018 deloval pod vodstvom Stanka Užmaha, Miroslava Čarmana in
Andraža Koželja. Seje sveta SRF so potekale po elektronski pošti.
Svet je izvedel seminar za sodnike, uredili so podaljšanje imenovanj sodnikov in napredovanje v višje nazive. Prav
tako so izpeljali seminar za Regatne uradnike in uredili podaljšanje imenovanj ter napredovanja.
JZS ima 4 mednarodne sodnike, 10 nacionalnih sodnikov, 7 sodnikov in kar nekaj aktivnih pripravnikov.
Na področju regatnih funkcionarjev oma JZS pa 2 mednarodna Race Officerja, 8 Nacionalnih regatnih uradnikov in 25
regatnih uradnikov.
Svet je dobro sodeloval z večino klubov, ki so organizirali regate. Sodniki in regatni uradniki so ustrezno pokrili
potrebe po kadru na večini regat, nekaj regat je potekalo s premalo, nekaj regat pa brez ustreznih sodnikov ali
ustreznih regatnih uradnikov. Nekaj klubov, organizatorjev regat, ni komuniciralo s svetom in niso prijavili sestave
regatnega odbora in sestave sodnikov na posamezni regati, prav tako potem ni bilo nobenega poročila po regati.
JZS je bila vključena v mednarodni sistem (EUROSAF) izmenjave sodnikov, 8 tujih sodnikov in Race Officerjev je prišlo
k nam na važnejše regate, stroške poti so tem sodnikom pokrivale njihove nacionalne zveze. Trije naši sodniki in
regatni uradniki so bili na regatah v tujini, stroške poti so si krili sami.
Z novimi pravilniki, delovanjem in obveščanjem klubov in strokovnega kadra se je delo in sodelovanje sistematiziralo.
Sodniki in regatni funkcionarji sedaj poročajo o aktivnostih na letni ravni in to postaja stalnica.

7. Disciplinska komisija
V letu 2018 je Disciplinska komisija delovala v sestavi g. Andrej Piano - predsednik, g. Marjan Matevljič- član in g. Vito
Batistič- član.
Komisija se je sestala 3krat in sicer 5. maja 2018, 8. septembra 2018 in 4. novembra 2018. Vseh sej sta se udeležila g.
Andrej Piano in g. Marjan Matevljič. Komisija se je sestajala v prostorih JK Pirat v Portorožu. Obravnavani so bili 3
prekrški, 2 postopka sta bila končana v letu 2018, 1 pa v letu 2019. Obravnavani končani prekrški so se nanašali na
sodelovanje neregistriranih tekmovalcev na izbirni regati – San Simon marec 2018 (i. točka 10. člena Disciplinskega
pravilnika JZS- dajanje netočnih in nepopolnih podatkov o identiteti in pravicah nastopa ob prijavi, k . točka 10. člena
- slaba organizacija oz. neredi) ter na kršitve statuta 9. člena statuta ter kršenje 10. člena Disciplinskega pravilnika.
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V primeru sodelovanja ne registriranih tekmovalcev na izbirni regati, je bil klub, katerega ne registrirani tekmovalci so
sodelovali na regati, kaznovan z opominom. Kaznovani klub v času regate tudi še ni bil član JZS. Prijava zoper kluba, ki
sta organizirala regato, pa se je zavrgla, saj komisija ni pridobila dokazov o slabi organizaciji oz. neredih.
Disciplinska komisija je mnenja, da ni naloga organizatorja regate preverjanje verodostojnost podatkov o verifikaciji
tekmovalcev, preverjanje tujih tekmovalcev pa je sploh nemogoče. Vsak klub je v prvi vrsti disciplinsko odgovoren za
dajanje točnih podatkov, kar zagotavlja s podpisom svojega predstavnika ob izpolnjevanju prijavnic za regato.
V primeru obravnave tega prekrška komisija z obžalovanjem ugotavlja, da nihče od 3 jadralnih klubov, zoper katere je
bila vložena prijava, ni sodeloval z disciplinsko komisijo. S svojim sodelovanjem bi ti klubi lahko nedvomno prispevali
k hitrejšemu postopku ter pokazali spoštovanje do organov JZS. Postopek je trajal 6. oz. 9 mesecev.
V postopku zaradi prekrška kršenja Statuta je disciplinska komisija prijavo zavrgla saj iz dokumentacije ni izhajalo, da
je bil storjen prekršek iz 10. člena Disciplinskega pravilnika oziroma kršen statut JZS.
Za ravnanje, ki bi ga lahko označili »prevzemanje regat«, v Statutu kot v Disciplinskem pravilniku Disciplinske komisije
JZS komisija ni našla pravne podlage za kaznovanje, saj ta dva akta nimata nobene določbe, s katerim bi se kaznovalo
neizvrševanje sklepov organov JZS. Z dopolnitvijo 9. člena Statuta JZS je jasno določeno, da je dolžnost članov JZS , da
izpolnjujejo določbe Statuta in drugih aktov ter sklepe organov JZS.
Izvršni Odbor Jadralne zveze je ta sklep Disciplinske komisije odpravil in vrnil v ponovno obravnavo. Disciplinska
komisija ne oporeka pristojnosti Izvršnega Odbora za reševanje pritožb zoper njene sklepe. V tem postopku odločanja
o pritožbi disciplinska komisija ni imela možnosti zagovarjati oz. predstaviti svoje odločitve.
Disciplinska komisija je z dopisom z dne 24.12.2019 na problem » prevzemanja regat« opozorila Izvršni odbor, ki pa
tega dopisa še ni obravnaval. Komisija prosi IO, da se njihov dopis obravnava na eni izmed prihodnjih sej IO JZS.
Postopek je trajal 7 mesecev.
Pri sodelovanje ne verificiranih tekmovalcev na regati, gre za zadevo sistemske narave, ki ju mora rešiti JZS z ustrezno
dopolnitvijo svojih aktov. Način reševanja prek Disciplinske komisije ne more biti edini način. Pri sodelovanju ne
verificiranih tekmovalcih na regatah je smiselno določiti že v internih aktih , da se takšni rezultati ne štejejo za
uradne.
Komisija za konec ugotavlja, da je potrebno veljavni Disciplinski pravilnik JZS novelirati predvsem pri določitvi lažjih
in težjih prekrških ter bolj natančno določiti pristojnosti Disciplinske komisije JZS. Enako velja za določitev pogojev in
uporabe znaka JZS.

Poročila zbral:
Romeo Podlogar
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Predsednik:
Aljoša Tomaž l.r

