
sekcija za velike jadrnice

OBRAZEC ZA VPIS JADRNICE V REGISTER
JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE

Ime jadrnice: Registracija:

Oznaka na jadru SLO - Tip jadrnice:
Za jadrnice, ki številke na jadru še nimajo, jo določi JZS. 
Lahko jo izberete tudi sami med prostimi številkami

Proizvajalec, model in leto gradnje

SV - površina jader v veter (m2): LOA – dolžina trupa:
Za površino jader v veter se šteje največje glavno jadro in 
največje sprednje jadro (flok, genoa ali drifter)

V dolžino LOA niso zajete ograje, poševniki, sidrni okovi, 
stopničke na krmi in drugi deli, ki jih je možno demontirati in 
štrlijo preko premca ali krme

D – teža prazne jadrnice (kg):
Teža jadrnice se ugotavlja na jadrnici, ki mora biti:

 kompletno opremljena s takelažo, tangunom, dvižnicami in škoto glavnega jadra, 
 na jadrnici ne sme biti nobenega jadra, ne škot prečk in špinakerjev ter rezervnih vrvi, 
 rezervoarji morajo biti prazni, 
 brez sider, verig priveznih vrvi in bokobranov, 
 brez kuhinjske posode in živil, 
 na jadrnici ne sme biti osebne opreme, 
 brez varnostne opreme, rešilnih pasov in splavov, 
 brez posadke

Splošni podatki jadrnice
 ima premični balast (vodni balasti, mrtva masa ali pomična kobilica) DA NE
 njen tangun ali poševnik (fiksen ali pomičen) sega več kot 10% dolžine LOA preko 

premca, 
DA NE

 ima na stran pomično kobilico, DA NE
 ima pomičen ali vodni balast, DA NE
 ima prijemališče prednjih jader (glej dodatek A točka 1.2) višje od 170% LOA 

merjeno od vodne linije
DA NE

 ima prijemališče kateregakoli prednjega jadra (razen špinakerjev) pred ali višje od 
prednje pripone jambora,

DA NE

 ima jambor ali deblo iz karbonskih ali drugih visokotehnoloških vlaken DA NE
 ima vrtljiv jambor DA NE
 ima konstrukcijo trupa izdelano iz ogljikovih, aramidnih ali drugih visoko tehnoloških 

vlaken
DA NE

 Je brez vgrajene običajne opremo za večdnevno družinsko križarjenje DA NE

Razred in vrsta: Količnik K = 
Vpiše JZS na osnovi količnika K Izračuna in vpiše JZS

Ime in naslov lastnika
oziroma kontaktne osebe:

E-mail:

Podpis:

S podpisom lastnik oziroma kontaktna oseba bona fide jamči pravilnost vpisanih.

Vpis jadrnice v register je brezplačen.


