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VABILO NA PRIREDITEV OB 70-LETNICI 

KLUBA IN JADRALNO REGATO DVOJIC 

 

Spoštovani, 

 

vljudno Vas vabimo, da se v nedeljo, 9. junija 2019 udeležite praznovanja ob 70-letnici 

Jadralnega kluba Ljubljana in si hkrati  ogledate sedaj že tradicionalno mednarodno jadralno 

regato dvojic razreda Optimist za pokal Ljubljanskega zmaja. 

Program prireditev: 

10:30 – 16:00 Regata dvojic v Ljubljani na reki Ljubljanici med   Špico in Trnovskim 

pristanom  

16:00 – 17:30  Prireditev ob 70-letnici Jadralnega kluba Ljubljana 

 

Ker letošnja regata sovpada s 70-letnico ustanovitve Jadralnega kluba Ljubljana, želimo 

dogodek proslaviti množično v družbi sedanjih in nekdanjih članov kluba, ki ste pomembno 

prispevali k razvoju jadranja v Sloveniji. Prireditev z bogatim programom in z udeležbo gostov 

iz povabljenih klubov iz Slovenije in tujine se bo začela po zaključku regate ob 16. uri na 

obrežju Ljubljanice v bližini Prulskega mostu. 

 

Z vašo udeležbo boste počastili našo obletnico, za kar se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo 

ter vas hkrati prosimo, da povabilo posredujete tudi vašim kolegom oziroma da nam 

posredujete aktualne naslove bivših članov na info@jadralni-klub.si. 

 

 

Z jadralskimi pozdravi, 

 

Tomaž Virnik 

Predsednik JKL 
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PROGRAM  

  

8:00 – 9:00 Priprava jadrnic Optimist JK Ljubljana na Livadi in spust jadralcev po Ljubljanici do 

regatnega polja pri Prulskem mostu (Klub rečnih kapitanov) 

9:00 – 9:30 Prevoz ostalih tekmovalcev in vodij ekip z ladjo po Ljubljanici z Livade do 

regatnega polja 

9:30 Zaključek prijav tekmovalcev in prevzem regatnih navodil v regatni pisarni 

9.00 – 10.00 Poskusne vožnje tekmovalcev na regatnem polju 

10.30 – 16.00 Regatni plovi za pokal Ljubljanskega zmaja 

16:00 – 17:00 Prireditev ob 70-letnici Jadralnega kluba Ljubljana s slavnostnimi nagovori in 

kulturnim programom  

17:00 – 17:15 Zaključek s podelitvijo pokalov najboljšim ter žrebanje glavne nagrade – jadrnice 

Optimist 

17:15 – 18:00 Družabno srečanje jadralcev z obujanjem spominov ob glasbi, hrani in pijači 

  

 

 

 

          
 


