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PRAVILNIK O ORGANIZACIJI REGAT V KOLEDARJU JZS 
 

 

Izvršni odbor JZS in Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev (v nadaljevanju SRF) s tem 

pravilnikom določata minimalne pogoje in najmanjše potrebno število regatnih funkcionarjev.  

Vse regate, ki so v koledarju regat JZS, morajo zadoščati vsaj minimalnim navedenim 

standardom v tem pravilniku. 

 

Vse regate, ki se odvijajo na teritoriju republike Slovenije, prav tako regate, ki se izvajajo v 
tujini in štejejo za DP Slovenije, morajo biti prijavljene, organizirane v skladu z veljavnimi 
predpisi JZS. Upoštevati se morajo minimalni standardi JZS. 
 
 
1.  PRIJAVA REGATE 
 

Za vse regate, ki so vpisane v koledar regat JZS, je prijavitelj / organizator regate pred izvedbo 

regate dolžan regato prijaviti na Luško kapitanijo. 

 

 

2.  RAZVRŠČANJE REGAT, POTREBNO ŠTEVILO SODNIKOV IN            
URADNIKOV TER DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV REGAT 
 

Organizator regate mora za izvedbo regate zaradi varnosti imeti zadostno število čolnov, ki so 

med sabo povezani z radijskimi postajami, ki ne smejo delovati na 16. kanalu. 

 

 

Regate v Sloveniji upoštevaje koledar JZS se razvrščajo po naslednjih kriterijih: 

 

• kategorija 0: svetovna in evropska prvenstva, sredozemske igre, 

• kategorija 1: mednarodne regate objavljene v koledarju WS-a, 

• kategorija 2: državna prvenstva in kriterijske regate, 

• kategorija 3: ostale regate. 

 
 
Organizator regate mora pred začetkom regate na predpisanem obrazcu dostaviti SFR 
seznam članov odbora za proteste, članov regatnega odbora tako, da ustreza določilom iz 
točke 7.3 Pravilnika Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev (v nadaljevanju PSRF): 
 

• 60 dni pred regato kategorije 0 iz točke 9.1 a, 

• 30 dni pred regato kategorije 1 iz točke 9.1 b, 

• 15 dni pred regato kategorije 2 iz točke 9.1 c, 

• 7 dni pred regato kategorije 3 iz točke 9.1 d 

Minimalni pogoji za sestavo regatnih odborov na regatah JZS v skladu s točko 7.2 PSFR . 
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kategorije regate 

skladno z 7.2 

PSRF 

PREDSEDNIK REGATNEGA ODBORA   

Minimalni naziv za usposobljenost 

0 Mednarodni regatni uradnik  -  IRO 

1 Nacionalni regatni uradnik  - NRU  

2 Nacionalni regatni uradnik  - NRU 

3 Regatni uradnik  -  RU  

 

 

Minimalni pogoji za sestavo Protestnih odborov na regatah JZS v skladu s točko 7.2. PSRF 
 

kategorije regate 

skladno z 9.1 

PSRF 

PROTESTNI ODBOR 

sodniki (število in nazivi) 

0 mednarodna žirija 

1 mednarodna žirija 

2 2 NS, 2 P  

3 2 S, 1 P 

Legenda: 
• NS – nacionalni sodnik                      S – sodnik                         P – pripravnik 

Sestava PO je lahko tudi samo iz IJ, NS in S. 

 

V primeru večjega števila jadralcev ali več skupin je za vsako skupino potrebno dodati dva 

sodnika in en čoln. 

 

V primeru sočasne regate za več razredov, sme organizator prepoloviti minimalno število 

sodnikov za vsak naslednji razred jadrnic. 

Ko bo sprejet koledar regat, bo SRF za vsako regato posebej vnesel podatke o minimalni sestavi 

PO.  

  

 

Obvezni pogoji: 
• regate kategorije 0 – 2 morajo imeti sojenje na vodi pravila 42 po dodatku P. Vsak sodniški 

par mora imeti zagotovljen označen sodniški čoln (pogoj velja za jadrnice z izvlečno 

kobilico). 

• protestni odbori na regatah kategorije 2 morajo imeti najmanj pol sodnikov, ki niso  člani 

kluba, ki organizira regato, pripravniki so izvzeti iz tega določila . 

• protestni odbori na regatah kategorije 3 morajo imeti vsaj enega S, ki ni član kluba, ki 

organizira regato. 

• Predsednik PO in RO ne sme biti iz istega kluba, 

• Svet regatnih funkcionarjev lahko potrdi predlagani seznam ali  predlaga  zamenjavo 

odbora/ov ali njihovih predsednikov. 

 

V primeru kršenja prej omenjenih določil in nespoštovanja minimalnih pogojev za 
organizacijo regate kategorije 2, se ta ne upošteva, se razveljavi kot regata za DP ali 
kriterijsko regato za tekoče leto. Odpoved s strani SRF in JZS bo podana 10 dni pred 
pričetkom regate. 
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V primeru kršenja prej omenjenih določil in nespoštovanja minimalnih pogojev za 
organizacijo regate kategorije 3, klub organizator te regate izgubi pravico za prijavo v 
koledar  regate za naslednje leto. 
 

 

Merilci 
Merilce delegira SRF, lahko koristijo prostor od RU ali PO. Njihov prihod na regato ni znan, 

sami se odločijo za dan, uro in katero jadrnico ali opremo bodo kontrolno premerili. 

RO jim mora zagotoviti zahtevane podatke o tekmovalcih in jadrnicah 
 

 

Nezdružljivost funkcij 
Ena  oseba ne sme na isti regati opravljati več funkcij – npr. predsednik ali član RO in še 

predsednik ali član PO ali še merilec. Omenjene funkcije na posamezni regati so nezdružljive. 

Izjema so regate kategorije 4, kjer je lahko ista oseba član RO in PO, vendar ne predsednik. 

 

Organizator regate mora za izvedbo regate zaradi varnosti imeti zadostno število čolnov, ki so 

med sabo povezani s radijskimi postajami, ki ne smejo delovati na 16. kanalu. 

 

 

 

3.  TEHNIČNA SREDSTVA 
 

RO / regatni odbor  
Regatni odbor sestavi organizator regate ali pa to prepusti predsedniku RO in skupaj po dogovoru 

zagotovita zadostno število ljudi. 

RO  potrebuje ustrezni prostor za regatno pisarno.  

Zagotovljen naj bo in prostor za garderobo in WC. 

 
PO / protestni odbor 
Potrebuje ustrezen prostor za svoje delo in izvajanje zaslišanj v primeru protestov. 

 

Merilci 
V kolikor se na regati izvajajo meritve jader, opreme ali jadrnice, organizator merilcem zagotovi 

ustrezen prostor. 

 

Obveščanje 
Za obveščanje tekmovalcev mora biti na vidnem mestu postavljena dovolj velika oglasna deska, 

kjer se nahajajo regatna navodila, obvestila in rezultati. 

 

Regatna plovila 
Plovilo RO mora biti dovolj veliko, da omogoča vodenje regate in ima dovolj prostora za 

namestitev zastavic in drugih sredstev za vodenje regate. 

RO mora imeti na razpolago dovolj oznak in čolnov za postavljanje polja, ki morajo biti 

označeni.   
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Čolni za PO /  sodnike 
Sodniki morajo imeti na razpolago zadostno število čolnov na motorni pogon. Čolni za sodnike 

morajo biti dovolj veliki in hitri, da lahko nemoteno opravljajo svoje delo in v njem mora biti 

dovolj prostora vsaj za dva sodnika in opremo. 

Vsi sodniški čolni morajo biti ustrezno označeni in opremljeni za sodniško delo. 

 

Čoln za merilce 
Merilci po potrebi koristijo čoln RO ali PO. 

 

 
4. VARNOST 
 
Organizator regate mora poskrbeti za varnost. V in ob regatnem polju mora biti čoln z ustrezno 

usposobljenimi reševalci (regate mladinskih in olimpijskih razredov), prav tako mora organizator 

imeti vsaj 3 hitre čolne, ki so med sabo povezani z radijskimi postajami. Dokler zadnja jadrnica, 

ki je udeležena v regati,  ne zapusti področja jadranja, čolni regatnega odbora ne smejo zapustiti 

področja regate. V primeru slabših vremenskih razmer je potrebno uvesti pisno prijavo odhoda na 

vodo in prav tako pisno prijavo vračanja iz vode.  

 
 
4. STROŠKI IN NADOMESTILA 
 

Stroški in nadomestila se izplačujejo po pravilniku Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev. 

 

 

Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev JZS 

      Predsednik  

                         Stanko Užmah 


