
 
ZAPISNIK 

 
3. seje SSMJ - JZS, ki je potekala v prostorih JK Burja Izola, dne 14.12.2013 s pričetkom ob 18,30 uri. 
 
Prisotni člani SSMJ: Jure Orel, Dušan Vrščaj, Samo Semelbauer, Matjaž Musa, Jure Žbogar 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev poročil 2013 in programov 2014 jadralcev  (ne nanaša se na finančni del programov) 

2. Določitev izbirnih regat za razrede : Optimist, Laser 4.7, Laser Radial mladinci, 29er, Bic Techno 

3. Predlog za organizacijo DP v razredu Optimist in ostalih mladinskih razredih 

4. Predlog pogodbe(JZS-klub-jadralec) za perspektivne jadralce razreda Optimist in ostalih prehodnih 

mladinskih razredov 

5. Seznam opravičencev do pogodbe 

6. ISAF Youth-določitev razredov 

7. Razno 

 
ad. 1. Pregled in potrditev poročil 2013 in programov 2014  

SKLEP SSMJ 14122013/1 
Člani SSMJ se seznanijo z oddanimi poročili za 2013 in  plani jadralcev za leto 2014. Na poročila za 2013 nimajo 
pripomb. Prav tako nimajo pripomb na plane jadralcev za 2014, v kolikor ne bodo v neskladju z reprezentančnimi 
aktivnostmi po posameznih jadralnih razredih. Finančni del oddanih poročil za 2013 in planov za 2014, ni bil predmet 
razprave. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
ad. 2. Določitev izbirnih regat za razrede : Optimist, Laser 4.7, Laser Radial mladinci, 29er, Bic Techno 

Po pregledu delovne verzije koledarja JZS za 2014 ter upoštevajoč število jadralcev po posameznih razredih, je SSMJ 
sprejel naslednje izbirne (kriterijske regate) : 
 
SKLEP SSMJ 14122013/2 
RAZRED OPTIMIST : 

07.03.-09.03.2014 Spring Meeting (ŠD Piran) 
21.03.-23.03.2014 Koper Cup  (JK Jadro Koper) 
18.04.-20.04.2014 Velikonočna regata (JK Pirat) 
23.05.-25.05.2014 Pokal Burje (JK Burja Izola) 
20.06.-22.06.2014 Ragata Zlato sidro (JK Olimpic Izola) 
V kolikor se veljavno izpelje 5 izbirnih regat, se za sestavo reprezentance upoštevajo 4 najboljši rezultati. 
V kolikor se veljavno izpelje 4 izbirne regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo 3 najboljši rezultati. 
V kolikor se veljavno izpelje 3 izbirne regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo 3 najboljši rezultati. 
Formula za izračun doseženih točk ostane enaka kot v letu 2013. 
RAZRED LASER 4.7 : 

08.03.-09.03.2014  Dani Uljanika (JK Uljanik Pula HR) rang 30 
04.04.-06.04.2014  Laser europa Cup Koper (JK Jadro Koper) rang 70 
17.04.-20.04.2014  Izola Spring Cup (JK Burja Izola) rang 50 
23.05.-25.05.2014  Pokal Burje (JK Burja Izola) rang 25 
V kolikor se izpelje 4 izbirne regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo 3 najboljši rezultati. 
V kolikor se izpelje 3 in manj izbirne regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo vsi rezultati. 
Formula za izračun doseženih točk, ostane enaka kot v letu 2013. 
RAZRED LASER RADIAL :  

08.03.-09.03.2014  Dani Uljanika (JK Uljanik Pula HR) rang 30 
04.04.-06.04.2014  Laser europa Cup Koper (JK Jadro Koper) rang 70 



 
17.04.-20.04.2014  Izola Spring Cup (JK Burja Izola) rang 50 
23.05.-25.05.2014  Pokal Burje (JK Burja Izola) rang 25 
V kolikor se izpelje 4 izbirne regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo 3 najboljši rezultati. 
V kolikor se izpelje 3 in manj izbirne regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo vsi rezultati. 
Formula za izračun doseženih točk ostane enaka kot v letu 2013. 
RAZRED 29er : 

Zaradi premajhnega števila posadk se za razred 29er izbirne regate za leto 2014 ne razpišejo. Za določitev 
reprezentance oz. potrditev sofinanciranih ali delno financiranih  nastopov posadk bo SSMJ spremljal delo in rezultate 
posadk v sezoni 2014 ter upošteval delo in rezultate z 2013. 
 
VELJA ZA VSE RAZREDE : 
Minimalno število zaključenih plovov za veljavnost posamezne izbirne regate je 3. 
Minimalno število vseh udeležencev (vključno s tujimi posadkami) za veljavnost izbirne regate je 6. 
 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
ad. 3. Predlog za organizacijo DP v razredu Optimist in ostalih mladinskih razredih 

SSMJ je smiselno obravnaval prijave za organizacijo DP v razredu Optimist in ostalih prehodnih mladinskih razredih. 
V razredu Optimist je na podlagi večletnih organizacijskih prizadevanj v dotičnem razredu ter spremenjenem terminu 
regate Audi Junior Cup 2014, DP dodelil JD J-24. Prav tako je za ta razred DP Ekipno na podlagi večletnih 
prizadevanj dodeljeno ŠD Piran. V razredu Laser 4.7 in Laser radial je na podlagi dolgoletnih izkušenj v omenjenih 
razredih DP dodelil JK Burja Izola. Za razred 29er je SSMJ DP dodelil JK Pirat v terminu Eurocup-a, kar je bila z 
veliko verjetnostjo najbolj primerna odločitev. 
 
SKLEP SSMJ 14122013/3 
SSMJ na podlagi prejetih kandidatur in smiselnosti odločitve, predlaga dodelitev naslednjih Državnih prvenstev po 
posameznih razredih : 
DP za razred Optimist JD-J24 (Audi Junior Cup) v terminu 12.09.-14.09.2014 
DP Ekipno za razred optimist ŠD Piran v terminu 19.09.-21.09.2014 
DP za Laser 4.7 in Laser Radial  JK Burja Izola ( Martinova regata) 07.11-09.11.2014 
DP za razred 29er JK Pirat (Eurocup) v terminu 19.09.-21.09.2014 
 

Sklep je sprejet soglasno. 
 

 

ad. 4. Predlog pogodbe(JZS-klub-jadralec) za perspektivne jadralce razreda Optimist in ostalih prehodnih 

mladinskih razredov 

 
SKLEP SSMJ 14122013 /4 
SSMJ predlaga čistopis pogodb za jadralce s statusom perspektivnega razreda v razredu Optimist in prehodnih 
mladinskih razredih. Pogodbi sta priloga k temu zapisniku. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

ad. 5. Seznam upravičencev do pogodbe 

 
SKLEP SSMJ 14122013/5 
Po pregledu statusov jadralcev, na podlagi zadnje objave OKS, se določi seznam upravičencev s perspektivnim 
razredom do pogodbe o financiranju jadralskega programa. Opravičenci so : seznam upravičencev je priloga k tem 
zapisniku. 
 



 
Sklep je sprejet soglasno 
 
ad.6. ISAF Youth-določitev razredov 

SKLEP SSMJ 14122013/6 
SSMJ potrjuje udeležbo na ISAF Youth 2014 (Tavira - Portugalska) v naslednjih razredih : 
29er fantje 
Laser radial fantje 
RS-X fantje 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

ad. 7. Razno 

 

Pod razno je SSMJ obravnaval MOI 2014. Člani so bili seznanjeni z aktivnostmi in prejeto dodatno kvoto (skupaj 
dve) s strani OKS za nastop na MOI 2014. Dodeljena sredstva za leto 2014 v višini 1.300,89 Eur (227,31 Eur po kvoti 
ter 846,27 Eur Eur podpora projektu JZS). Nadaljnje pod točko razno, Jure Orel napove odstop s funkcije predsednika 
SSMJ z mesecem aprilom 2014. Razlog za to odločitev je normalna posledica njegove izjave, da funkcijo sprejema za 
določen čas , saj je aktiven član IO JZS in posledično bo z SSMJ tudi v bodoče sodeloval. JK Jadro Koper do odstopa 
predsednika SSMJ, predlaga novega člana SSMJ. 

SKLEP SSMJ 14122013/7 
SSMJ predlaga IO JZS, da na podlagi opravljenih aktivnostih v zvezi z MOI 2014 jadralcev Toni Vrščaj (razred Bic 
techno) in Lin Pletikos (Byte CII) dodeli dotičnima naslednja sredstva : 
Toni Vrščaj 650,00 Eur  (nastop na EP- Izrael) 
Lin Pletikos 230,00 Eur (priprave-trening Opatija) 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

 
 
Seja se zaključi ob 22:15. 
 
 
 zapisal: predsednik SSMJ: 
 Jure Orel Jure Orel 


