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20. REGATA ZA PREHODNI POKAL JK ODISEJ 2011 
  

18. – 20. september 2011 
Sukošan, Žman  

(regata uvrščena v tekmovalni koledar JZS in HJS) 
 
 

 
 

ORGANIZATORJA 
 Jadralni klub ODISEJ    in   Yacht klub ZADAR  
 Stegne 21      Put Petriča 45d  
 SI-1000 Ljubljana    HR-23000 Zadar 
 

ORGANIZACIJSKI IN REGATNI ODBOR 
 vodja dogodka: Luka Renko 
 predsednik JK Odisej: Janko Lah 
 sekretar JK Odisej: Dejan Volk 
 vodja finančne operative JK: Odisej Darja Virant 
 predsednik regatnega odbora JK Odisej: Matjaž Zaletel  
 vodja sodniške službe Yacht klub ZADAR: Dragomir Penjalov 
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RAZPIS REGATE 
 

 1  PRAVILA 
Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2009 – 2012 (Regatna 
pravila).  

 
 2  PRAVICA UDELEŽBE 

Pravico udeležbe na 20. regati za prehodni pokal JK Odisej 2011 imajo ekipe pod vodstvom 
skiperjev, članov JK Odisej, ki se pravočasno prijavijo na prijavnici iz priloge v skladu z razpisom. 
Priporočeno število članov posadke je 4. 

Na regati lahko v razredu open za generalno razvrstitev sodelujejo tudi posadke na drugih serijskih 
potovalnih jadrnicah ali s skiperji, ki niso člani JK Odisej. 

 

 2.1  DOKUMENTI 

Jadrnica mora imeti veljavno plovno dovoljenje oz. vso dokumentacijo skladno z zakoni. Skiper 
jadrnice mora na zahtevo organizatorja predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter 
veljavno tekmovalno izkaznico nacionalne jadralne zveze. Eden od članov posadke mora imeti 
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS radijsko postajo. Odgovornost za 
verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je jadrnica ali posadka brez 
ustreznih dokumentov je to tehten razlog za protest oz. morebitno diskvalifikacijo. 

 2.2  PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK 

Izpolnjene prijavnice sprejema vodja dogodka Luka Renko po e-pošti na naslov 
luka.renko+odisej@gmail.com vključno do petka, 2.9.2011. Prijava mora vsebovati podatke vodje 
ekipe in članov posadke (Priložena prijavnica): 

• Podatki plovila: ime barke (določi žreb na skiperskem sestanku) 

• Podatki vodje ekipe (skiper): ime in priimek, verifikacijska številka jadralca JZ (Jadralske zveze), 
e-naslov, GSM (dosegljiv tudi med regato). 

• Podatki članov posadke (skiper in mornarji): ime in priimek, rojstni datum, št. os. dokumenta, s 
katerim bo prečkal mejo, izbrani menu za banket: morski, kontinentalni ali vegetarijanski, velikost 
in model majice.. 

 
 3  TEKMOVALNI RAZREDI 

Jadra se v dveh razvrstitvah: 

• Monotip razred na jadrnicah Bavaria 32 (za prehodni pokal JK Odisej) 

• Open razred na serijskih potovalnih jadrnicah s handicapom. Handicap določi sodnik, ko je 
prijavljenih vsaj 5 jadrnic. V primeru manjšega števila jadrnic tega razreda, le-te jadrajo izven 
razvrstitve z zabeleženim časom. 

 
 4  NAJEMNINA, STARTNINA IN DRUGE PRISTOJBINE 

 4.1  NAJEMNINA 

Za člane, ki so rezervirali jadrnice preko JK Odisej in so poravnali finančne obveznosti do kluba, 
plačajo drugi del najemnine do 31.08.2011 na TRR JK Odisej ali neposredno vodji finančne operative 
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kluba. Po tem datumu bomo članu morali zaračunati zakonite zamudne obresti, ki mu jih bo zaračunal 
charterist na račun zamude poravnave prvega in/ali drugega dela najema. 

 4.2  STARTNINA 

Startnina je 130 EUR na barko in 60 EUR na člana posadke. 
Članom JK Odisej klub prispeva 25 EUR.  
Iz sredstev startnine bodo kriti stroški: sojenja, pokalov, jubilejna majica, zakuske v nedeljo in 
zaključne večerje ob končni razglasitvi rezultatov v Žmanu. 
Startnino in ostale stroške se bo pobralo na skiperskem sestanku v ponedeljek, 12.9.2011 v 
Ljubljani. 
Sestanek skiperjev je obvezen za vse skiperje - v primeru, da je skiper zadržan, je obvezen 
urediti, da se sestanka udeleži drug član njegove posadke! 
 
 

 5  PROGRAM REGATE 
Predvideni program regate:  

• Ponedeljek, 12.9.2011 ob 18:00 skiperski sestanek v Ljubljani.  

o Lokacija: Comtrade d.o.o., Litijska 51, Ljubljana, velika dvorana 

o Predavanje:  Priprava posadke za varno regatiranje (Milan Grad) 

o Prevzem in obrazložitev regatnih navodil. 
 

• Sobota, 17.9.2011: 
o Prevzem bark Bavaria 32 v marini Sukošan. 
o Transfer po lastni presoji do regatnega polja zahodno od Ždrelca do nedelje zjutraj. 

 

• Nedelja, 18.9.2011: 
o med 8:30 in 10:00. Prevzem regatnih navodil in številk za zamudnike na vodi.  

Glej OBVESTILA TEKMOVALCEM.  
o Ob 9:30, obrazložitev regatnega polja na VHF kanalu 77 s strani sodnika. 
o Več plovov na relaciji Ždrelac (Ugljan) – Žman (Dugi otok) 
o Predvideni konec tekmovanja do 17:30 
o Privez: Žman (Dugi otok) 
o Ob 19:00 druženje ob zakuski v restavraciji Roko 

 

• Ponedeljek, 19.9.2011: 
o Ob 9:00, skiperski sestanek na pomolu. 
o Več plovov v akvatoriju Žman (Dugi otok) – Iž – Žut 
o Predvideni konec tekmovanja do 17:30 
o Privez: ni organiziran / po prosti presoji skiperjev 

 

• Torek, 20.9.2011: 
o Ob 9:00, obrazložitev regatnega polja na VHF kanalu 77 s strani sodnika. 

Glej OBVESTILA TEKMOVALCEM. 
o Več plovov v akvatoriju Žut / Iž – Žman (Dugi otok) 
o Predvideni konec tekmovanja do 16:30 
o Privez: Žman (Dugi otok) 
o Ob 19:00 zaključna večerja in podelitev nagrad v restavraciji Roko  

 

• Sreda, 21.9.2011: 
o Prosto jadranje oz. vračanje bark do 10:00 
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 6  OBVESTILA TEKMOVALCEM 

 6.1  Prevzem regatnih številk bo v nedeljo zjutraj od 9h dalje v akvatoriju severo-zahodno 
od Ždrelca na jadrnici RO. Natančna lokacija bo sporočana po radiu na kanalu 77 med 8:30 in 
9:00.  

 6.2  Skiperski sestanek z sodnikom bo v ponedeljek, 19.9.. Na tem sestanku se bo 
natančneje določila tudi lokacija štarta za torek, ko skiperski sestanek ni predviden.  

 6.3  Uradni kanal regate je VHF 77. Na tem kanalu bodo posredovana sprotna navodila 
tekmovalcem. Kanal je rezerviran le za uradno komunikacijo. Tekmovalne ekipe naj imajo svoje 
postaje nastavljene na kanalu VHF 77 vsak dan regate od 8:30 ure naprej. 

 6.4  Obvestila organizatorja, ki bodo posredovana preko VHF 77 ali na sestankih skiperjev, 
lahko spremenijo navodila za regato. 

 
 7  TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA 

 7.1  Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz Dodatka A Regatnih pravil. 
 7.2  Diskvalifikacije se točkujejo s številom prijavljenih jadrnic + 1 točka. 
 7.3  Serija bo veljavna, če bo izveden najmanj en plov. 
 7.4  Če bodo izpeljani štirje plovi ali več, bo za serijo veljal seštevek točk brez jadrničine 

najslabše uvrstitve. 
 7.5  V kolikor ima več bark enako število točk, imajo boljše uvrstitve prednost. Če tudi to ne 

določi vrstnega reda, se gleda zadnji veljaven plov. 
 
 8  NAGRADE 

 8.1  Prvo uvrščena posadka v monotip razredu prejme prehodni pokal JK Odisej za eno 
leto. 

 8.2  Tri prvo uvrščene posadke v monotip razredu prejmejo pokale in medalje. 
 8.3  Prvo uvrščena posadka v generalni razvrstitvi prejme pokal. 
 8.4  Zadnje uvrščena ekipa v generalni razvrstitvi prejme »polžka«.  
 8.5  Vsi udeleženci prejmejo diplome. 

 
 9  ODGOVORNOST 

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Organizator, Regatni 
odbor in sodniška služba odklanjajo kakršnokoli odgovornost za kakršnokoli morebitno škodo ali 
nezgodo. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost 
udeležene barke med regato. Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe in skiperja sta, da 
seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z 
njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali 
se umaknila z regate. 

Veliko športne sreče in užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Yacht 
klub Zadar. 

 

 
Ljubljana, 24.08.2011      OO in RO JK Odisej 


