16. - 19.04.2015, Biograd n/m
ORGANIZATOR:

6. PROGRAM TEKMOVANJA

HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ
SOORGANIZATORJI:
YACHT CLUB BIOGRAD n/m,
BD RANCA PTUJ,
JŠD FELNAR PTUJ,
EURONAUTIC YACHT CLUB.
1. PRAVILA

Četrtek, 16.04.2015
10:00-12:00 sprejem posadk, pogostitev na pomolu,
12:00
sestanek krmarjev,
13:00
start 1. plova dneva,
19:00razglasitev rezultatov,
spoznavna večerja (Žut),
zabavni program,

Regata bo potekala skladno z regatnimi pravili ISAF-a 2013-2016, po
pravilniku za klaso “Krstaš” HJS, posebnih Predpisih za varnost HJS-a,
Razpisom regate, Navodili za jadranje in Uradnimi obvestili Regatnega
odbora. Navodila za jadranje bodo razdeljena na prvem sestanku krmarjev,
ki bo najkasneje 1 teden pred regato na Ptuju.

Petek, 17.04.2015
09:00-09:30 sestanek krmarjev,
10:30
start 1. plova dneva,
19:00razglasitev rezultatov,
večerja (Ravni Žakan), zabavni program,

2. TEKMOVALNI RAZREDI
Tekmovale bodo jadrnice po sistemu po sistemu OPEN z možnostjo
uporabe špinakerja oz. genakerja, za razrede: Delta (od 9,51 do 10,25 m),
Charlie (od 10,26 do 11,00 m), Bravo (od 11,01 do 12,00 m) in Alfa (12,01 do
13,50 m). Na posameznem plovilu je lahko najmanj 4 (štiri) do največ 8
(osem) tekmovalcev.

Sobota, 18.04.2015
07:30-09:00 zajtrk (Ravni Žakan),
09:00-09:30 sestanek krmarjev,
10:30
start 1. plova dneva,
19:00razglasitev končnih rezultatov,
večerja (Zminjak), zabavni program,

NOVO: Ženska posadka mora imeti več žensk kot moških članov v posadki.
Ženske posadke se točkujejo posebej.

Nedelja, 19.04.2015
09:00-11:00 odhod plovil proti matičnim marinam,

3. KATEGORIZACIJA
Regata je kategorije »C« po ISAF kodeksu reklamiranja. Organizator si
pridržuje pravico, da od udeležencev zahteva namestitev oglasnega
sporočila morebitnega sponzorja na plovilo.

Predvidenih je 5 plovov, regata je veljavna, če se izpelje
vsaj en plov. Na dan so predvideni največ 3 plovi. Po 16.
uri ni več možnosti starta. Pri več kot 3 izpeljanih plovih
se najslabša uvrstitev ne upošteva.

4. CENA NA UDELEŽENCA

7. NAGRADE

Cena na udeleženca znaša 195€.

Zmagovalec regate Ptujčanka je absolutno najboljše
uvrščena posadka, ki prejme prehodni pokal Ptujčanke in
glavno nagrado.

Cena vključuje uvodno pogostitev, 3 večerje, en zajtrk, uradno prijavo
prireditve, zabavni program z živo glasbo, organizacijo regate, sodnike,
startnino, priveze plovil in spominski paket regate. Cena ne vključuje
najema plovila.
Organizator regate je zakupil 10 enakih plovil Bavaria 40S (2013) in je
pripravil ponudbo tudi drugih jadrnic za najem. Tekmovalci se lahko
udeležijo regate tudi s svojo jadrnico, ki ustreza razpisanemu
velikostnemu razredu.
Spisek razpoložljivih jadrnic ali dodatna povpraševanja za najem jadrnic
zahtevajte na info@sailcity.com ali na tel. 041 359 505.
5. PRIJAVE
Posadke, ki želijo sodelovati na regati morajo izpolniti Prijavni formular in
vplačati akontacijo 300€ ob prijavi. Zbiranje prijav in dokončno vplačilo
kotizacij poteka do 9.4.2015 oz. do zasedbe prostih mest.
Informacije in prijave se zbirajo na: info@ptujcanka.si ali na
tel. 041 441 659 (Simona).

Pokale prejmejo 3 najbolje uvrščene posadke
posameznih razredov. Najbolje uvrščena ženska posadka
v posameznem razredu dobi posebno nagrado. Posebna
nagrada se podeljuje še zadnje uvrščeni posadki. Vsi
sodelujoči prejmejo bogat spominski paket.
8. ODGOVORNOST
Posadke s krmarji sodelujejo na regati prostovoljno in na
svojo odgovornost v vsakem pogledu. Organizatorji
regate ne odgovarjajo za morebitne škode ali nesreče
tekmovalcev, plovil ali tretjih oseb, v času pred, med in
po regati. Prav tako želimo opomniti krmarje, da osebno
odgovarjajo za morebitne škode in nesreče. Krmar je
edini odgovoren pri sprejemanju odločitve ali izpluti ali
ne, temelječe na usposobljenosti posadke, stanju vetra
in morja, vremenski napovedi, itd.

OO regate si dovoljuje omejitev števila posadk.

Jadransko morje je posebno ekološko področje v katerem je prepovedano odlaganje vseh vrst odpadkov!

