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Ljubljana,	12.6.2021	

Po	 hladnih	 in	 mokrih	 dnevih,	 ki	 se	 letos	 kar	 niso	 hoteli	 posloviti,	 smo	 letošnje	 šesto	 izdanje	
tradicionalne	regate	dvojic	dočakali	v	prekrasnem	pozno	pomladanskem	vremenu.	Ob	Ljubljanici	pod	
prulskim	 mostom	 se	 je	 že	 zgodaj	 zjutraj	 zbrala	 večja	 skupina	 	 zanesenjakov	 iz	 jadralnega	 kluba	
Ljubljana,	 trdno	 odločenih,	 da	 odlično	 organizira	 odmevno	 regato	 dvojic,	 ki	 predstavlja	 zaključek	
pomladne	 regatne	 sezone	 pred	 poletnimi	 počitnicami.	 Zopet	 so	 pri	 organizaciji	 JKL	 pomagali	
vsakoletni	 zvesti	 sponzorji,	ki	 so	zagotovili	 jutranje	krofe,	obilo	hrane	za	kosilo,	 sladolede	 in	končno	
tudi	večerjo	za	tekmovalce	v	McDonaldsu	v	Šiški	ter	darilne	pakete	za	vse	udeležence.		

Z	regato	dvojic	z	 jadrnicami	tipa	optimist	najmlajši	 tekmovalci	nadaljujejo	tradicijo	čolnarjenja	 in	
imenitnih	plesnih	prireditev	ob	prijetnem	druženju	na	splavih	ob	reki.	Štart	regate	je	za	špico,	kjer	se	
struga	Ljubljanice	razcepi	na	dva	dela	in	sicer	na	glavni	tok	reke	skozi	center	mesta	in	na	obtočni	del	
skozi	Grubarjev	kanal.	Dolžina	proge	je	odvisna	od	vetrovnih	razmer	in	je	letos	znašala	okvirno	300	m.	
Jadralci	regatno	polje	prejadrajo	v	20	minutah.	Letošnja	regata	 je	bila	organizirana	v	času	epidemije	
COVID-19,	 zato	 je	 Jadralna	 zveza	 Slovenije	 že	 zjutraj	 organizirala	 brezplačno	 testiranje	 s	 hitrimi	
antigenskimi	testi	za	vse	udeležence	in	spremljevalno	osebje	na	regati.	Vsi	testi	udeležencev	regate	so	
bili	negativni,	zato	je	dan	minil	v	sproščenem	in	prešernem	vzdušju.	Jadralni	klub	Ljubljana	letos	beleži	
že	 dvainsedemdeset	 let	 neprestanega	delovanja	 in	 se	 zato	 prišteva	med	 ljubljanske	 klube	 z	 bogato	
tradicijo.	Vsakoletno	dovoljenje	 za	uporabo	plovne	poti	 nam	 zagotovi	MO	Ljubljana,	 za	prireditveni	
prostor	 na	 Trnovskem	 pristanu	 in	 pod	 prulskim	 mostom	 skrbi	 dolgoletni	 ljubitelj	 jadranja	 in	 rečni	
zanesenjak	Tomo	Zupančič	s	prijatelji	iz	kluba	rečnih	kapitanov.		

Letošnja	 regata	 je	 bila	 že	 šesta	 po	 vrsti	 in	 postaja	 res	 tradicionalna,	 zmaga	 na	 njej	 je	 tudi	 v	
slovenskem	prostoru	kljub	 revijalnemu	namenu	prestižne	narave.	Regate	 se	udeležijo	mladi	 jadralci	
do	15	leta	starosti	za	prehodni	pokal	Ljubljanskega	zmaja	in	malo	za	šalo	in	predvsem	zelo	zares	tudi	
starejši	člani,	vsi	po	vrsti	bivši	tekmovalci	in	trenerji,	zato	ne	preseneča	njihova	vsakoletna	množična	
udeležba.	Letos	je	tekmovalo	na	izpadanje	skupno	kar	40	jadralcev,	tako	da	se	je	prireditev	končala	v	
poznih	popoldanskih	urah.	To	je	omogočilo	velikem	številu	obiskovalcev	in	sprehajalcev	ob	reki,	da	so	
si	 ogledali	 mlade	 športnike	 in	 združili	 lep	 sprehod	 ali	 pohajkovanje	 na	 Špici	 z	 obiskom	 prireditve.	
Tekmovanje	 je	 vsako	 leto	 organizirano	 pod	 okriljem	 Jadralne	 zveze	 Slovenije,	 Fundacije	 za	 šport	
Razgibajmo	Ljubljano	in	Zveze	športnih	društev	Krim.	Jadralna	zveza	vsako	leto	povabi	na	regato	tudi	
pomembne	sponzorje	 jadralnega	športa	 in	najboljše	 jadralce	 ter	posebne	goste,	med	katerimi	 je	bil	
letos	 prvi	 predsednik	 jadralne	 zveze	 g.	 Jože	 Tratnik,	 velik	 ljubitelj	 jadranja	 in	 častni	 član	 jadralnega	
kluba	Ljubljana.	Zaradi	vsega	naštetega	 je	 regata	dvojic	prireditev,	na	kateri	nihče	ne	sme	manjkati.	
Redno	jo	obiščejo	tudi	starejši	člani	JKL	in	obujajo	spomine	na	mlajša	leta,	zato	je	to	tudi	priložnost	za	
druženje	meščanov.	

Format	dvobojevanja	je	edinstven	v	razredu	optimist	v	slovenskem	prostoru.	Udeležbo	so	prijavili	
klubi	Olimpic	 Izola,	 JK	 Izola,	 PD	 Piran,	 JK	 Kermar,	 BD	 Ranca	 in	 JK	 Ljubljana,	 ekipo	 sodnikov	 je	 vodil	
predsednik	 Sveta	 regatnih	 funkcionarjev	 Stanko	 Užmah.	 Zaradi	 aktualnih	 omejitev	 Covid-19	 in	
omejitev	 pri	 prehodu	meje	 organizator	 ni	 povabil	 gostov	 iz	 sosednjih	 držav	 kot	 je	 to	 bila	 navada	 v	
prejšnjih	letih.		

Jadralci	 so	 bili	 razporejeni	 v	 16	 kvalifikacijskih	 skupin,	 zmagovalci	 so	 se	 uvrstili	 v	 osmino	 finala.	
Sledili	so	izločilni	četrtfinalni	in	polfinalni	dvoboji	s	po	dvema	tekmovalcema.	Kot	je	to	že	v	navadi,	so	
se	razlike	na	cilju	merile	tudi	v	centimetrih,	občasno	pa	smo	videli	tudi	kakšno	solzico	razočaranja	in	
navdušene	krike	staršev,	ki	 so	verjetno	prvič	videli	od	blizu	svoje	otroke	v	 tekmovalnem	jadranju.	V	
finalu	sta	se	pomerila	na	dve	zmagi	Lučka	Bedene	 in	 lanski	zmagovalec	regate	Maks	Potočar,	oba	 iz	
domačega	 kluba.	 Po	 napetih	 dvobojih	 je	 z	 majhno	 prednostjo	 zmagal	Maks	 in	 ponovno	 odnesel	 v	
svojo	 vitrino	 pokal	 zelo	 želenega	 Ljubljanskega	 zmaja.	 Dan	 so	 zaključili	 z	 revijalno	 regato	 odrasli	
jadralci	 s	 skupinskim	 štartom,	 kar	 je	 tudi	 posebnost	 v	 Sloveniji.	 Na	 start	 se	 je	 podalo	 šestnajst	
jadralcev	 v	 dveh	 skupinah,	 nato	 so	 se	 pomerile	 v	 finalnem	 plovu	 štiri	 nahitrejše	 gospe	 in	 štirje	
gospodje.	 Na	 koncu	 sta	 bila	 najhitrejša	 pri	 ženskah	 Anja	 Dorošenko	 iz	 JK	 Olimpic	 Izola	 in	 moških	
Gorazd	Fras	in	JK	Izola.	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	udeležbo	na	regati	in	jim	zaželela	srečno	vrnitev	domov.		



	

Slika	1:	Zmagovalci	regate	Maks	Potočar,	Lučka	Bedene	in	Krištof	Vertačnik		
foto:	Eldina	Domazet,	JZS	

	

Slika	2:	Zmagovalke	regate	odraslih:	Anja	Dorošenko,	Kaja	Gosak	in	Maja	Žibret		
foto:	Eldina	Domazet,	JZS	
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REZULTATI	6.	REGATE	DVOJIC	2021	
REZULTATI	ABSOLUTNO	ZA	POKAL	LJUBLJANSKEGA	ZMAJA	

1. MAKS	POTOČAR	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
2. LUČKA	BEDENE	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
3. KRIŠTOF	VERTAČNIK	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	

	
REZULTATI	DEKLETA	

1. LUČKA	BEDENE	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
2. LANA	PENCA	-	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
3. AJDA	STANIČ	–	JADRALNI	KLUB	KERMAR	

	
REZULTATI	FANTJE	

1. MAKS	POTOČAR	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
2. KRIŠTOF	VERTAČNIK	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
3. MAKSIM	GOLOB	-	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	

	
REZULTATI	REVIJALNE	REGATE	STAREJŠIH	JADRALCEV	Z	OPTIMISTI	
	
REZULTATI	ŽENSKE	

1. ANJA	DOROŠENKO	–	JADRALNI	KLUB	OLIMPIC	IZOLA	
2. KAJA	GOSAK	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
3. MAJA	ŽIBERT	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	

	
REZULTATI	MOŠKI	
	

1. GORAZD	FRAS	–	JADRALNI	KLUB	IZOLA		
2. TOMAŽ	VIRNIK	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	
3. LUKA	POLC	–	JADRALNI	KLUB	LJUBLJANA	

	
Ljubljana,	12.6.2020	
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