Jadralni klub Ljubljana
Livada 31
p.p. 3108
1000 Ljubljana

Organizacijski odbor Jadralnega kluba Ljubljana (JKL) za »Regato dvojic« je na svoji seji dne 19. maja
2016 sprejel
PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREHODNEGA POKALA ZA REGATO DVOJIC NA LJUBLJANICI

1.

člen

(1)
S tem pravilnikom Jadralni klub Ljubljana določi način in pogoje podeljevanja prehodnega
pokala »Ljubljanski zmaj« na »Regati dvojic na Ljubljanici« (v nadaljevanju: regata) z jadrnicami tipa
Optimist.
2.

člen

(1)
Rregata je tradicionalno tekmovanje, ki jo jadralni klub organizira vsako leto predvidoma v
zadnjem tednu v maju.
(2)
Regata se organizira za delkice in dečke starosti do vključno 15 let, ki so registrirani tekmovalci v
razredu optimist v okviru Jadralne zveze Slovenije ali druge nacionalne jadralne zveze.
(3)
Razpis regate in regatna navodila za vsakoletno tekmovanje določi organizacijski odbor regate
skupaj z regatnim odborom.
3.

člen

(1)
Prehodni pokal predstavlja umetniška skulptura ljubljanskega zmaja, ki jo je izdelal kipar Boštjan
Štine. Skulptura je vlita v bronu in visoka približno 30 cm, pritrjena na granitni podstavek z imenom
regate in prostorom, namenjenim za vpis zmagovalca regate ter z leseno škatlo za transport.
(2)
Skulpturo je Jadralnemu klubu podaril avtor s ciljem, da bo živela med mladimi tekmovalci ter
da jim bo spodbuda za njihovo uspešno športno pot.
4.

člen

(1)
Prehodni pokal za zmago na regati se podeli absolutnemu zmagovalcu regate (v nadaljevanju:
zmagovalec) ne glede na kategorijo (dečki, deklice) za obdobje enega leta.
(2) Ob zaključku regate zmagovalec prejme svečano pokal brez vgraviranega imena, takoj po regati pa
organizator poskrbi za vpis imena in priimka zmagovalca ter letnice prireditve na pokal.
(3) Ime zmagovalca in leto zmage se vgravira na pokal na častno mesto.
(4)
Za dostavo pokala zmagovalcu po regati z že vgraviranim imenom je zadolžen predsednik
organizacijskega odbora regate.
(5)
Poleg prehodnega pokala prejme zmagovalec tudi pokal za osvojeno prvo mesto v trajno last.
5.

člen

(1) Pokal vsako leto preda zmagovalcu častni pokrovitelj regate ali njegov pooblaščenec.
(2) Podelitev pokala mora biti svečana in primerno organizirana, da poudari pomembnost prireditve in
športnega dosežka zmagovalca.
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6.

člen

(1)
Najkasneje do konca meseca aprila naslednjega leta zmagovalec vrne pokal Jadralnemu klubu
Ljubljana za potrebe naslednje regate.
(2)
V ta namen zmagovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik ob prejemu pokala podpiše posebno
izjavo, s katero se zaveže vrniti nepoškodovan pokal organizatorju do vnaprej določenega datuma.
(3)
Zmagovalec mora s pokalom ravnati ves čas v smislu skrbnega gospodarja.
7.

člen

(1)
Prehodni pokal se zaradi svoje umetniške in športne vrednosti zavaruje proti poškodbi ali kraji
kot umetniško delo v vrednosti najmanj 5.000,00 EUR.
8.
(1)

člen
Ta pravilnik je sestavni del vsakokratnega razpisa za regato in se objavi na spletni straneh JKL.

9.
(1)
10.

Člen
Vsebinske spremembe tega pravilnika sprejema zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana.
člen

(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se med dokumenti Jadrlnega kluba.
Številka: 1/2016/AP/7
Datum: 13. maj 2016

Predsednik organizacijskega odbora
Alojzij Babič
Predsednik JKL
Tomaž Virnik ml.

Priloga: (1) – Fotografija pokala

