
Z A P I S N I K 

 

4. seje Sveta za potovalne jadrnice Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SPJ), ki je bila v 
soboto 17. marca 2012 ob 18:00 uri v prostorih lokala Hangar v Izoli. 

 

Prisotni: 

• člani SPJ: Bojan Gale, Aleš Božnik, Dejan Presen 

 

Predsednik SPJ Bojan Gale je pozdravil vse prisotne na prvi seji in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepčnosti 
2. Prihodnost jadranja z Regatno potovalnimi jadrnicami 
3. Spremembe pravilnikov  
4. Pokal Slovenije 2012  
5. Razno  
 

K 1. točki – Pregled sklepčnosti 

Od petih članov Sveta za potovalne jadrnice Jadralne zveze Slovenije so na seji prisotni  trije 
člani. Skladno s 7. členom Pravilnika o delu SPJ je SPJ sklepčen in lahko nadaljuje delo.  

 

K 2. točki – Prihodnost jadranja z Regatno potovalnimi jadrnicami 

Člani SPJ so se seznanili s predlogi, podanimi na okrogli mizi 8. decembra v Ljubljani. Večina 
udeležencev je bila za zmanjšanje števila regat ter povečanje zahtevnosti le teh 

 

K 3. točki – Spremembe pravilnikov 

Podani so bili naslednji predlogi sprememb Tekmovalnega pravilnika in pogojev za organizacijo 
regat za Pokal Slovenije. 

• V točki 1.1 se spremeni drugi stavek, tako da se sedaj glasi: 
Tekmovanje je sestavljeno iz serije najmanj šestih regat in državnega prvenstva, ki 
potekajo vsako leto v času od 1. aprila do 31. oktobra. 

• V točki 1.2 se črta stavek: ...razen točk 4.2. do vključno 4.7. Uporablja se samo razvrstitev 
v razrede. Za Pokal Slovenije se jadrnice ne delijo na potovalne in regatne, poleg tega pa 
so lahko že pred pričetkom tekmovanja v razpisu za Pokal Slovenije za tekočo sezono 
združeni posamezni oz. imenovani novi. 

• Točka 1.2.1. se spremeni in se sedaj glasi: Delitev jadrnic v razredu ORC Club se določi v 
razpisu za Pokal Slovenije za tekočo sezono. 

• Točka 1.3 se spremeni tako, da lahko jadrnica tekmuje v odprtem in ORC razredu hkrati.  

• Točka 1.3.1. se spremeni: ... izbere vsako leto najmanj šest regat.  

• V točki 2.2 se črta stavek: ... razen točk 4.2 do vključno 4.7 in 7.2.5.  

• V točki 3.1 se popravi dikcijo, tako da se točka 3.1 sedaj glasi: 
Start jadrnic odprtih razredov in razreda ORC Club je skupen. 

• V točki 5.1. se črta drugi odstavek:  

• V točki 5.1.1 se črta drugi stavek. 



• Točka 5.1.2 se spremeni in se sedaj glasi: 
Jadrničine točke za Pokal Slovenije bodo enake vsoti točk šestih najboljših regat. 

• Točka 5.5 se črta, točka 5.6 postane točka 5.5. 

 

SKLEP: Vseh predlagane spremembe so bile soglasno sprejete. 

 

K 4. točki – Pokal Slovenije 2012 

SPJ je na podlagi analize rezultatov v letu 2011 sprejel spremembo razpisanih razredov v seriji 
regat za Pokal Slovenije ter ponovno uvedel delitev jadrnic na regatne in potovalne v skladu s 
Pravili za odprte razrede regatno potovalnih jadrnic pri JZS. 

V odprtih razredih bodo jadrnice razvrščene v naslednje razrede 

Naziv razreda  Dolžina čez vse (LOA)  
Maxi  preko 16,01 m  

1 od 12,01 do 16,00 m  
2  od 10,26 do 12,00 m  
3  od 9,51 do 10,25 m  
4  od 7,81 do 9,50 m  
5 od 5,75 do 7,80 m  

 

Za organizacijo regat za Pokal Slovenije 2012 je SPJ prejel 10 prijav 9 različnih klubov. Klubi so 
5 regat prijavili v pomladanski del ter 5 v jesenski del sezone. 

 

Glede na pozitivni sistem točkovanja, ki z večjim številom točk nagrajuje jadrnice na regatah z 
večjim številom jadrnic, je SPJ v Pokal Slovenije sprejel vse prijavljene regate: 

 Datum Regata Kraj Organizator 
1. 21. apr. 2012 Kombinacijska regata Izola YC Domžale 
2. 05. maj 2012 Regata za pokal JK Veter Izola  JK Veter  
3. 13. maj 2012 Izola Open Cup Izola JK Izola 
4. 19. maj 2012  

20. maj 2012 
One Sails Cup & ORC Club 
Državno prvenstvo 

Izola  DVŠ Skipper 
Marina  

5.  02. jun. 2012 Izola Cup 2012 Izola  JK MIPC  
6.  25. avg. 2012 

26. avg. 2012  
Val Cup  Izola  JK Izola  

7. 01. sep. 2012 37. Šavrinska regata Piran – Izola – 
Koper - Piran 

JK Ljubljana 

8.  22. sep. 2012 Garmin Cup Izola ŠD Burin 
9.  06. okt. 2012  Skipper Cup  Portorož  JK Pocodebon 
10.  27. okt. 2012 Zaključna regata  Portorož  YC Portorož  

 

Seja SPJ je bila končana ob 21:00 uri. 

 Zapisal  

 Bojan Gale 

 Predsednik SPJ 


