5. REGATA DVOJIC 2020
Ljubljana, 3.10.2020
Regata dvojic na Ljubljanici za pokal Ljubljanskega zmaja predstavlja nadaljevanje izredno bogate
tradicije sobivanja ljudi z reko, ki ga potrjujejo presenetljive arheološke najdbe v njenem porečju.
Zgodovinski okvir prireditve z mitom o starogrškem junaku Jazonu, ki ubije zmaja ter o Argonavtih, ki
so pripluli po reki, sega v 13. stoletje pr. n. št.. Stari pisni viri omenjajo tudi tekmovanja v obliki
spopadov čolnarjev na vodi že od 11. stoletja naprej. Za vožnjo po Ljubljanici so že v poznem srednjem
veku skrbeli poklicni čolnarji. Prve vožnje za zabavo občanov segajo v 17. stoletje, ko naj bi bil promet
po reki vse do Vrhnike že zelo živahen. Čolnarji so prevažali potnike, organizirali povorke in prirejali
plese in zabave na čolnih, ki so jih v ta namen združili v večje plavajoče splave. Leta 1660 je bila na reki
slavnostna povorka v čast cesarju Leopoldu I., leta 1702 je Academia philharmonicorum organizirala
veselico na Ljubljanici, leta 1797 je o velikih zabavah na reki pisal Valentin Vodnik, z vožnjo po reki je
bila proslavljena Napoleonova poroka leta 1810. Ljubljanica je res neizčrpen vir arheoloških najdb, ki
so presenetljivo dobro ohranjene, saj je bila vedno vojaško, gospodarsko in turistično zanimiva.
Z regato dvojic z jadrnicami tipa optimist najmlajši tekmovalci nadaljujejo imenitno tradicijo prvih
jadralcev po Ljubljanici iz Jadralnega kluba Ljubljana, ki letos beleži že enainsedemdeset let
neprestanega delovanja. Prostor za prireditev pri Prulskem mostu nam vsako leto zagotovi Klub rečnih
kapitanov z neutrudnim vodjem Tomom Zupančičem. Letošnja regata, ki je bila že peta po vrsti, je bila
zaradi epidemije s koronavirusom prestavljena z majskega na jesenski termin. Zaradi omejitve javnega
zbiranja je bila organizirana kot zasebni dogodek z manj kot 50 udeleženci. Kljub temu je regata
zadržala vse značilnosti tekmovanja iz prejšnjih let in je bila organizirana pod okriljem Jadralne zveze
Slovenije, Fundacije za šport Razgibajmo Ljubljano in Zveze športnih društev Krim. Zaradi formata
dvobojevanja, ki je edinstven v razredu optimist in to kar na reki ter ne na morju, je bilo tudi letos
zanimanje za regato veliko. Udeležbo so prijavili klubi Olimpic Izola, JK Izola, JK Burja, PD Piran, JK
Kermar in JK Ljubljana. Zaradi omejitev Covid-19 organizatorji izjemoma niso povabili gostov iz JK Jugo
Mali Lošinj. Sponzorji regate tudi letos niso pustili organizatorjev na cedilu in so omogočili za vse
prisotne pogostitev, kot se spodobi: jutranji zajtrk iz lisičk z jajci, rogljiče iz Pekarne Grosuplje, toplo
malico iz Klobasarne in kosilo v McDonaldsu ter praktična darila Mercator Embe.
Skupno število udeležencev regate je bilo zaradi koronavirusa z razpisom omejeno na 32
tekmovalcev, ki so bili razporejeni v osem kvalifikacijskih skupin s po dvema ali s tremi tekmovalci. V
nadaljevanju so sledili izločilni četrtfinalni in polfinalni dvoboji s po dvema tekmovalcema. Lepo vreme
in toplo dopoldansko sonce med kvalifikacijami je v času izločilnih dvobojev zamenjal močan naliv, ki
je dodobra namočil tekmovalce in organizatorje. Vendar se mladi tekmovalci niso vdali in so hrabro
odjadrali svoje plove. V drugem delu je zaradi šibkega vetra regatni odbor skrajšal progo na 300 m. V
res zahtevnih razmerah so bili dvoboji odjadrani “na nož” z majhnimi razlikami na cilju. V nekaterih
plovih so se razlike na cilju merile kar v centimetrih. Seveda je bilo težko skriti razočaranje v očeh na
strani poražencev, saj so tekmovanje vzeli skrajno resno kljub revijalnemu značaju regate. Na koncu
sta se v finalu pomerila kot zmagovalca polfinalnih plovov Alexandriya Kotukova iz JK Olimpic in Maks
Potočar iz domačega kluba. Za zmago so bili potrebni trije plovi. V prvem je zmagala Alexandriya, ki je
vodila tik pred ciljem za polovico jadrnice, nakar je Maks dobil še sodniško kazen zaradi uporabe
krmila. V naslednjih dveh plovih je bil Maks hitrejši in tako je pokal Ljubljanskega zmaja prvič končal v
rokah domačih jadralcev. Dan se je zaključil z revijalno regato odraslih s skupinskim štartom, za
katerega je vsako leto veliko zanimanje. Na start se je podalo osem jadralcev, med katerimi so
nekateri pred mnogo leti začeli jadrati prav z optimisti. Ti so z leti postali za njih “nekako prekratki”,
vendar kjer je volja je tudi pot. Na koncu sta bila najhitrejša Janko Virnik pri moških in dvojica Tanja
Drolc s psičko Najo pri ženskah. Za hraber skok v mrzlo Ljubljanico na cilju plova je bil tudi letos
nagrajen zimzeleni Stanč Logar. Pokale najuspešnejšim tekmovalcem sta podelila predsednik JKL
Tomaž Virnik in generalni sekretar JZS Romeo Podlogar ter se vsem udeležencem zahvalila za prihod v
Ljubljano, popularizacijo jadranja v prestolnici in za udeležbo na regati.

Slika 1: Pred štartom

Slika 2: Prehodni pokal Ljubljanskega zmaja je ponosno dvignil v zrak mladi up JKL Maks Potočar

REZULTATI 5. REGATE DVOJIC 2020
REZULTATI ABSOLUTNO ZA POKAL LJUBLJANSKEGA ZMAJA
1.
2.
3.

MAKS POTOČAR – JADRALNI KLUB LJUBLJANA
ALEXANDRIYA KOTUKOVA – JADRALNI KLUB OLIMPIC IZOLA
MAJ REMŠKAR – JADRALNI KLUB LJUBLJANA

REZULTATI DEKLETA
1.
2.
3.

ALEXANDRIYA KOTUKOVA – JADRALNI KLUB OLIMPIC IZOLA
VITA KLUN - JADRALNI KLUB OLIMPIC IZOLA
LUČKA BEDENE - JADRALNI KLUB LJUBLJANA

REZULTATI FANTJE
1.
2.
3.

MAKS POTOČAR – JADRALNI KLUB LJUBLJANA
MAJ REMŠKAR – JADRALNI KLUB LJUBLJANA
BRIN TVRDY – JADRALNI KLUB KERMAR

REZULTATI REVIJALNE REGATE STAREJŠIH JADRALCEV Z OPTIMISTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JANKO VIRNIK – JK LJUBLJANA
BOŠTJAN RUPNIK – JK KERMAR
JOŠT ŠMAJDEK – JK LJUBLJANA
SIMON VIRNIK – JK LJUBLJANA
LUKA POLC – JK LJUBLJANA
PETER TRINKAUS – JK LJUBLJANA
TANJA DROLC S PSIČKO NAJO – JK LJUBLJANA
STANČ LOGAR
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