Portoroški pokal Dinghy 12’
Veljaven za:
Prvenstvo Jadrana
Alpe Jadran Dinghy 12

2. – 3. junij 2018
Portorož
Slovenija

RAZPIS ZA REGATO

ORGANIZATOR
Jahtni klub Portorož
Cesta Solinarjev 8
SI-6320 Portorož
Slovenija
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Tel.
Faks:
El. pošta:
Splet:

+386 5 676 15 08
+386 5 676 15 08
suzana@ycp-klub.si
www.ycp-klub.si

PRAVILA
Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
Pravilo razreda Dinghy 12' 2.4.1 je spremenjeno tako, da imajo lahko jadrnice, premerjene
pred 31. decembrom 2008, številke in nacionalne oznake na jadru v skladu s pravili,
veljavnimi ob prvem merjenju.
Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno angleško besedilo.

2.

OGLAŠEVANJE
Od jadrnic se lahko zahteva, da prikazujejo reklame, ki jih je izbral in priskrbel organizacijski
odbor.

3.
3.1.

PRIMERNOST IN PRIJAVA
Regata je odprta za vse jadrnice razreda Dinghy 12' s certifikatom o meritvah ter za vse
jadrnice brez certifikata, ki pridobiljo dovoljenje regatnega odbora razreda Dingy 12'.
Vsi tekmovalci morajo ob prijavi predložiti veljavno verifikacijsko izkaznico JZS ali katere
druge nacionalne zveze, članice WS.
V primeru prijave dvočlanske posadke, mora le ta odjadrati vse plove.
Primerne jadrnice se lahko prijavijo tako, da izpolnijo priloženo prijavnico in jo skupaj s
predpisano štartnino pošljejo:
- preko spleta: www.ycp-klub.si
- po e-pošti:
monika@ycp-klub.si
- po faksu:
+ 386 5 676 15 08
najkasneje do sobote 2. junija 2018.
Zadnji rok za prijavo ter plačilo štartnine je v soboto 2. junija 2018 do 10:00.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
4.
4.1.
4.2.

ŠTARTNINA
Štartnina znaša 50,00 EUR.
Štartnina se lahko plača v gotovini ali z bančnim nakazilom na Jahtni klub Portorož, Cesta
solinarjev 8, SI-6320 Portorož, Slovenija
Banka:
Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14
SI-6000 Koper, Slovenija
I B A N:
SI56 1010 0003 4599 507
BIC (Swift):
BAKOSI2X.

5.
5.1.

PROGRAM.
Datum
1. jun
2. jun

5.2.
5.3.

Ura
Opis
Plovov na dan
17:00 – 20:00
Prijave
09:00 – 10:00
Prijave
10:30
Sestanek krmarjev
12:00
Tekmovanje
3
3. jun
11:00
Tekmovanje
2
po regati
Podelitev nagrad
Opozorilni signal za prvi plov bo dan 2. junija ob 12:00.
Zadnji dan tekmovanja opozorilnega signala ne bo več po 16:00.

6.
6.1.
6.2.

MERITVE
Vsaka jadrnica mora imeti veljaven certifikat o meritvah.
Organizatorji lahko premerijo ali preverijo katerokoli jadrnico in/ali njeno opremo in jadra
pred, med ali po regati.

7.

REGATNA NAVODILA
Regatna navodila bodo na voljo ob potrditvi prijave in plačilu štartnine v regatni pisarni.

8.

KRAJ PRIREDITVE
Prireditev bo organizirana v Piranskem zalivu.

9.

PROGE
Uporabljena bo privetrno zavetrna proga. Lahko so uporabljene razbremenilne oznake ter
zavetrna vrata.

10.

SISTEM KAZNOVANJA
Pravilo 44.1 spremeni tako, da se kazen z dvema obratoma zamenja s kaznijo enega obrata.

11. TOČKOVANJE
11.1. Predvidenih je 5 plovov in regata bo veljavna, če bo izpeljan vsaj en plov.
11.2. Če bodo izpeljani manj kot štirje plovi, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti vseh
njenih točk po plovih.
Če bo izpeljanih štiri ali več plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti vseh njenih
točk po plovih minus točke za njeno najslabšo uvrstitev.
12. NAGRADE
12.1. Nagrajene bodo:
- prvi trije tekmovalci absolutno,
- prvi trije tekmovalci v kategoriji Classic,
- najboljši v kategoriji Master over 65,
- najboljša tekmovalka,
- najboljša dvočlanska posadka.
12.2. Podelitev nagrad bo v nedeljo po končani regati.
13.

ODKLONITEV ODGOVORNOSTI
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej pravilo 4, Odločitev za
tekmovanje. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali
telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med
njo ali po regati.

14.

ZAVAROVANJE
Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih. Potrdilo
o zavarovanju mora biti na vpogled pri prijavi.

15.

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate.

