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

Organizacijski odbor Jadralnega kluba Ljubljana za »Regato dvojic« je na svoji seji dne 30. maja 2019
sprejel

PRAVILNIK O BREZPLAČNI UPORABI JADRNICE OPTIMIST KOT NAGRADE NA REGATI DVOJIC ZA
POKAL LJUBLJANSKEGA ZMAJA

1.člen
S tem pravilnikom Jadralni klub Ljubljana (v nadaljevanju: JKL) določa način in pogoje uporabe jadrnice
tipa Optimist kot glavne nagrade na »Regati dvojic za Pokal ljubljanskega zmaja« (v nadaljevanju:
regata).
2. člen
(1)
Jadrnica proizvajalca Fareast je v odličnem stanju, nepoškodovana, primerna za tekmovanja in
ima naslednjo opremo: voziček, kobilico, krmilo, jambor, boom, pik, škoto s tremi škripci Harken,
vzgonske komore, dva bajola, veslo, vrečo za krmilo in kobilico, spodnjo in zgornjo prevleko.
(2)
Jadrnica se predaja brez jadra.
(3)
Fotografija jadrnice je v Prilogi 1 tega pravilnika.

3. člen
(1) Klub, kateremu se preda jadrnica za eno letno uporabo, se določi z žrebom po regati dvojic in
podelitvi pokalov.
(2) V žreb se vključijo vsi prisotni klubi, ki sodelujejo na regati s petimi ali več tekmovalci.
(3) Imena klubov, ki lahko sodelujejo v žrebu, regatni odbor določi po zaključku prijav na regato.
(4) Seznam klubov iz prejšnjega odstavka regatni odbor objavi na oglasni deski.
4. člen
(1)
Za izvedbo in način žrebanja je odgovoren predsednika Organizacijskega odbora oziroma z
njegove strani pooblaščena oseba.
(2)
Žrebanje je javno po regati in ga opravi eden izmed mlajših tekmovalcev gostujočih klubov, ki
ga določi regatni odbor.
(3)
Jadrnico prevzame vodja ekipe izrebanega kluba.
(4)
Če vodja ekipe izžrebanega kluba ni prisoten na žrebanju, se to ponavlja tako dolga, da dokler
se ne izžreba klub, katerega vodja ekipe jadralcev je prisoten na žrebanju.
5. člen
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(1) Primopredaja jadrnice se glede na možnosti prevoza praviloma opravi takoj po regati, v nasprotnem
primeru pa se dogovori datum kasnejše primopredaje. .
(2) Ob predaji jadrnice vodja ekipe tekmovalcev (trener) izžrebanega kluba v imenu kluba podpiše izjavo,
s katero se zaveže:
a) vrniti JKL jadrnico z vso opremo vsaj dva tedna pred naslednjo regato dvojic oziroma do vnaprej
določenega datuma v stanju, kot je to običajno po normalni enoletni uporabi jadrnice,
b) uporabljati jadrnico predvsem za tekmovanja mladih jadralcev,
c) skrbno uporabljati jadrnico in pri tem paziti, da se ta ne poškoduje, v kar pa niso vključene
običajne manjše praske na trupu,
d) da je seznanjen s pogoji uporabe jadrnice po tem pravilniku in da se z njimi strinja.
6. člen
(1)
(2)

Najemnik jadrnice ne sme tržiti, posojati, odtujiti ali jo dati v podnajem.
Kršitev tega člena je razlog za takojšen zahtevek za vrnitev jadrnice lastniku JKL.
7. člen

Po izteku enoletnega obdobja se ob vrnitvi jadrnice pri primopredaji napravi zapisnik o vrnitvi jadrnice
na standardnem obrazcu.
8. člen
V primeru poškodbe jadrnice iz 5. člena točka (2)c mora klub, ki je uporabljal jadrnico, kriti stroške
popravila pri pooblaščenem serviserju, ki ga določi JKL.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi med dokumenti za razpis regate in med akti, ki jih
je sprejel JKL.

Številka: 1/2019/AP/7
Datum: 27. maj 2019

Predsednik JKL
Tomaž Virnik
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