
TEKMOVALNI PRAVILNIK IN POGOJI ZA 
ORGANIZACIJO REGAT ZA POKAL SLOVENIJE

1. SPLOŠNO

1.1. Serija regat za Pokal Slovenije je namenjena jadrnicam odprtih razredov in ORC 
Club razredov. Tekmovanje je sestavljeno iz serije najmanj štirih regat, ki potekajo 
vsako leto v času od 1. aprila do 31. oktobra. 

1.2. Odprti razredi, ki se uporabljajo za serijo Pokala Slovenije so določeni v pravilniku 
JZS: »Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS«. Pred pričetkom
tekmovanja se v razpisu za Pokal Slovenije za tekočo sezono določijo združeni 
posamezni razredi oz. imenujejo novi.

1.2.1. UO Sekcije lahko določi Delitev jadrnic v razredu ORC Club se določi v razpisu za 
Pokal Slovenije za tekočo sezono delitev razreda ORC na podrazrede.

1.3. Jadrnica se mora na regato prijaviti v pripadajočem odprtem razredu in/ali v 
pripadajočem ORC Club razredu. Na posamezni regati lahko tekmuje v največ 
enem odprtem in enem ORC Club razredu.

1.3.1. Svet za potovalne jadrnice pri JZS (v nadaljevanju SPJ) izbere vsako leto najmanj 
šest regat.

Regate za Pokal Slovenije izbere UO sekcije za velike jadrnice (v nadaljevanju UO 
sekcije)

1.3.2. SPJ UO Sekcije ponudi organizatorjem možnost, da njihova regata kandidira za 
uvrstitev v serijo regat za Pokal Slovenije.

1.3.3. Regata, ki poteka v kombinaciji s kakršnokoli drugo regato, je lahko uvrščena v 
serijo regat za Pokal Slovenije le pod pogojem, da so pri izvedbi regate upoštevani 
vsi pogoji organizacije za Pokal Slovenije.

1.3.4. Regata, ki želi kandidirati za uvrstitev v serijo regat za Pokal Slovenije, mora  
zadostiti vsem zahtevam in predpisom JZS, vključno s Tekmovalnim pravilnikom in 
pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije.

1.3.5. SPJ UO Sekcije najkasneje do 1. marca razpiše regate, ki bodo v tekočem letu 
štele za Pokal Slovenije. 

1.4. Naloga SPJ UO Sekcije je, da izvaja nadzor nad regatami za Pokal Slovenije.  

1.4.1. SPJ UO Sekcije izdaja javno objavljena priporočila, obrazce in spremljevalne 
dokumente za organizacijo regat Pokala Slovenije, namenjene podpori 
organizatorjem posameznih regat.

2. POGOJI ZA ORGANIZACIJO

2.1. Klubi organizatorji morajo izpolnjevati splošne pogoje za organizacijo regat, 
določene v regatnih pravilih ISAF, ter veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
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2.2. Regate za Pokal Slovenije morajo organizatorji organizirati skladno z jadralnimi 
regatnimi pravili ISAF, Pravili za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, 
Pravili ORC Club, Tekmovalnim pravilnikom in pogoji za organizacijo regat za Pokal
Slovenije, Pravilnikom o oglaševanju, Pravilnikom o verifikacijah in prestopih 
tekmovalcev in Razpisom za serijo regat za Pokal Slovenije za tekoče leto.

3. IZVEDBA REGAT

3.1. Start jadrnic odprtih razredov in razreda ORC Club je skupen.

3.2. Regate za pokal Slovenije trajajo en dan in imajo vsaka regata po en plov. Oblike 
regatnega polja in dolžine regat so lahko poljubne. Izjeme lahko potrdi UO Sekcije.

3.3. Prijavnica za regato, mora vsebovati rubrike predpisane s strani SPJ UO Sekcije. 
Razpis za regato mora biti objavljen najmanj 21 dni pred predvidenim datumom 
regate.

3.4. Regate za Pokal Slovenije ne smejo potekati po sončnem zahodu ali pred sončnim 
vzhodom.

3.5. Štartna linija mora biti obvezno med oznako na regatnem čolnu in bojo, oziroma 
med dvema bojama, ki morajo biti obdani z dovolj globoko vodo za nemoteno in 
varno manevriranje vseh nastopajočih jadrnic. 

3.5.1. Poleg običajnih signalnih sredstev (Jadralna regatna pravila ISAF), naj organizator 
za sporočanje signalov štartne procedure uporabljati tudi v naprej objavljen VHF 
kanal.

3.6. Neuradni rezultati morajo biti objavljeni najkasneje v treh urah po prihodu zadnje 
jadrnice v cilj, uradni rezultati pa pred razglasitvijo in v treh dneh predani SPJ UO 
Sekcije.
Zaradi poenotenja oblike rezultatov regat za PS, morajo le ti vsebovati po vrstnem 
redu vsaj naslednje ločene stolpce: doseženo mesto, ime jadrnice, št. na jadru, 
krmar, pokrovitelji, klub, razred.   

3.7. Štartnina za posamezno jadrnico, ki vključuje nastop na regati in razglasitev 
rezultatov, ter podelitev nagrad, naj ne presega:

Razred Enodnevna
regata

Dvodnevna
regata

1, Maxi, ORC A LOA preko 12,01 m 70,00€ 105,00€
2, 3 LOA 9,51 do 12,00 m 60,00€ 90,00€
4, 5, ORC B LOA do 9,50 m 50,00€ 75,00€

Doplačilo za jadrnice, katere se prijavijo v dodatno razvrstitev (Open in ORC hkrati) 
je 20€.
Štartnina za jadrnice, ki se prijavijo manj kot 48 ur pred predvidenim štartnim 
signalom na dan regate (pozna štartnina), je lahko višja od osnovne štartnine za 
največ 30%.

Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije (spremenjeno 10.10.2015)                                                     2/3



4. TOČKOVANJE IN NAGRAJEVANJE NA POSAMEZNIH REGATAH

4.1. Točkovanje na večetapnih regatah za Pokal Slovenije, se vrši po enostavnem 
sistemu točkovanja za vsak razred posebej. Izračun korigiranih časov v razredu 
ORC se vrši po sistemu offshore performance line.

4.2. Nagrade prejmejo prve tri jadrnice v absolutni konkurenci odprtih razredov in prve tri
jadrnice v absolutni konkurenci ORC Club razredov.

4.3. Poleg tega prejmejo nagrade tudi: 

 prva jadrnica, če so v posameznem razredu prijavljene dve do tri jadrnice, 
 prvi dve jadrnici, če je v posameznem razredu prijavljenih od štiri do šest 

jadrnic, 
 prve tri jadrnice, če je v posameznem razredu prijavljenih več kot 7 jadrnic.

 Organizator regate lahko nagradi tudi večje število nastopajočih.

5. TOČKOVANJE IN NAGRAJEVANJE SERIJE REGAT ZA POKAL SLOVENIJE 

5.1. Točkovanje serije regat za Pokal Slovenije se izvrši po sledečem sistemu:         
Prvo mesto 100 točk, drugo mesto 99 točk, trete mesto 98 točk, četrto mesto 97 
točk, itd. Jadrnica ki na posamezni regati ne pride na področje starta (DNC) ali se 
na posamezni regati ne prijavi nastopi dobi 0 točk.

5.1.1. Pokal Slovenije bo veljaven, če bodo izpeljane vsaj štiri regate. 

5.1.2. Jadrničine točke za Pokal Slovenije bodo enake vsoti točk sedmih najboljših regat.

Končno število točk za posamezno jadrnico v pokalu Slovenije bo je seštevek vseh 
točk dobljenih v posameznih regatah, vendar če za pokal Slovenije šteje šest ali 
več regat brez njenih najslabših točk.

Če imata dve ali več jadrnic na koncu pokala Slovenije neodločen rezultat se le ta 
razreši v skladu s pravilom A8 mednarodnih regatnih pravil.

5.1.3. Ne glede na združevanje posameznih razredov na regatah, kar dovoljujejo »Pravila 
za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS«, točka 4.8., štejejo za Pokal 
Slovenije rezultati, ki upoštevajo razrede brez združevanja.

5.2. Zmagovalce Pokala Slovenije se razglasi na zadnji regati sezone, ki šteje za Pokal 
Slovenije. Izračun rezultatov opravi SPJ UO Sekcije ali njegov pooblaščenec. 

5.3. Nagrajevanje za Pokal Slovenije se izvede skladno s točko 4.2. in 4.3. tega 
pravilnika v absolutni konkurenci odprtih razredov, absolutni konkurenci ORC Club 
razredov ter po posameznih odprtih razredih in razredih ORC Club.

5.4. Jadrnica, ki ni nastopila vsaj na štirih regatah v istem razredu, ne more prejeti 
nagrade za Pokal Slovenije.

5.5. Nagrade za Pokal Slovenije prispeva JZS.
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