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

RAZPIS ZA MEDNARODNO
REGATO DVOJIC
Ljubljanica, 3. 10. 2020
ORGANIZATOR REGATE

JADRALNI KLUB LJUBLJANA
v sodelovanju z JADRALNO ZVEZO SLOVENIJE
ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM
Info: TOMAŽ VIRNIK, tel. št. +386 31 338 188
e-mail: info@jadralni-klub.si

RAZRED

Optimist

KRAJ IN DATUM REGATE

Ljubljana, Trnovski pristan, 3. 10. 2020
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in ZVEZO

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

Dokončna registracija in prevzem regatnih navodil bo v soboto, 3.
oktobra 2020 od 8:00 do 9:30 v regatni pisarni pri Klubu rečnih
kapitanov pod prulskim mostom (Trnovski pristan).
Štart prvega plova: v soboto, 3. 10. 2020 ob 10:30.
Urnik naslednjih plovov bo objavljen v regatnih navodilih.
Štart promocijske regate odraslih bo po zaključku tekmovalnega dela
regate.

REGATNA PRAVILA

Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih
pravilih, Pravilih razreda, Regatnem razpisu in Regatnih navodilih.

ZAVAROVANJE

Tekmovalci naj bodo zavarovani za civilno odgovornost za vsaj
375.000,00 €.

PRAVICA DO SODELOVANJA

Tekmovalci morajo biti verificirani pri svojih nacionalnih zvezah.

PRIJAVE

- po e-pošti: do srede 30. 9. 2020 do 24:00 ure s plačilom štartnine
na račun Jadralnega kluba Ljubljana, Livada 31, 1000 Ljubljana, TRR

SI56 0201 1001 1262 102, z navedbo kratice kluba in imena jadralca, za
katerega je poravnana prijavnina,
- dokončne potrditve prijave s prevzemom regatnih pravil v soboto
3.10.2020 do 09.30 v regatni pisarni;
- pozne prijave s plačilom pozne prijavnine na račun Jadralnega kluba
Ljubljana, Livada 31, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0201 1001 1262 102, z
navedbo kratice kluba in imena jadralca, za katerega je poravnana
prijavnina, oz. v regatni pisarni do sobote 3. 10. 2020 od 8.00 do 9.30
ure;
-

prijave za promocijsko regato odraslih s plačilom prijavnine v

regatni pisarni v soboto 3. 10. 2020 med 11.00 in 13.00;
OMEJITVE

Na regati dvojic bo lahko nastopilo do 32 tekmovalcev, in sicer po
načelu zgodnjih prijav (first come first).
Na promocijski regati odraslih lahko nastopi največ 16 tekmovalcev,
prav tako po načelu zgodnjih prijav.

ŠTARTNINA

NAJEM JADRNICE OPTIMIST

Štartnina znaša:
-

10,00 € normalna prijava za razred Optimist do 30. 9. 2020

-

20,00 € pozna prijava za razred Optimist do 3. 10. 2020

-

20,00 € za promocijsko regato odraslih (aktivno sodelujoči
člani JKL pri organizaciji regate lahko tekmujejo brezplačno)

Jadrnice optimist zagotovi Jadralni klub Ljubljana kot organizator
regate s pomočjo ostalih klubov (po dogovoru JKL zaprosi prijavljen
klub, da se ne glede na število njihovih prijavljenih jadralcev regate
udeležijo z vsaj eno šolsko jadrnico).
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Jadralni klub Ljubljana
Livada 31
p.p. 3108
1000 Ljubljana
NAGRADE

- Absolutni zmagovalec regate dobi prehodni pokal Ljubljanski zmaj
- Prve tri deklice
- Prvi trije dečki
- Prve tri ženske v konkurenci odraslih
- Prvi trije moški v konkurenci odraslih
Podelitev priznanj bo po regati na prireditvenem prostoru pri prulskem
mostu približno ob 16.00 uri.

SISTEM TOČKOVANJA

Tekmuje se na izpadanje. Skupine predtekmovanja ali pare določata
aktualna kriterijska lestvica za razred optimist in žreb.
Štart promocijske regate za odrasle je skupinski.

REGATNA NAVODILA

Regatna navodila bodo na razpolago v regatni pisarni 3. 10. 2020 ob
dokončni potrditvi prijave.

ODKLONITEV
ODGOVORNOSTI

Tekmovalci sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne

POSEBNA NAVODILA SARSCOV-2 (COVID-19)

Tekmovalci in ostali udeleženci morajo, razen v času tekmovanja,
nositi obrazne maske oz. vzdrževati 1,5 m razdalje.

prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne
poškodbe, ki bi nastale v zvezi s tekmovanjem.

Regatni odbor si pridružuje pravico, da bo regatne dokumente
objavljal na spletni strani organizatorja JKL.

Predsednik regatnega odbora:

Predsednik JKL:

Tanja Drolc

Tomaž Virnik ml.
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PRIJAVNICA

Ljubljanica, 3. 10. 2020
NAZIV KLUBA: ______________________________________________________________
IME IN PRIIMEK TRENERJA: _______________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA TRENERJA: _______________________________________
STALNO PREBIVALIŠČE TRENERJA: _______________________________________

IME IN PRIIMEK STALNO PREBIVALIŠČE JADRALCA
JADRALCA

Kraj, datum: ________________________

TEL. ŠTEVILKA
JADRALCA ALI
SKRBNIKA

SPOL
(m/ž)

Podpis trenerja: _________________
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