22. REGATA ŠOL JADRANJA 2019
1.September 2019
Portorož - Slovenija
RAZPIS ZA REGATO
1. PRAVILA

1.1 Organizator 22. regate šol jadranja 2019 je Yahtni klub Portorož v sodelovanju z JK Kermar in Jadralno zvezo
Slovenije
1.2. Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
2. PRIMERNOST IN PRIJAVA
2.1 Regata je odprta razred optimist :
2.2 Sodelujoči jadralci so obiskovali jadralni tečaj leta 2019, nimajo veljavne verifikacije in niso starejši od 15 let.
2.3 Jadralci morajo za sodelovanje na regati izpolniti prijavnico, na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.
2.4 Prijave se bodo izvajale v regatni pisarni v Jadralnem centru Portorož, v soboto , 31.8.2019 od 9:00 do 11:00
ure. ali na povezavi elektronske prijave
Elektronske prijave na povezavi PRIJAVA posamezni vnos prijav.
Datoteka za skupinsko prijavo Excell poslati po emailu
2.5 Štartnine ni
3. PROGRAM
3.1 Sobota 31.8. 2019 od 9:00 do 11:00 ure - prijave ali na povezavi elektronske prijave
Elektronske prijave na povezavi PRIJAVA posamezni vnos prijav.
Datoteka za skupinsko prijavo Excell poslati po emailu
3.2 Sobota 31.8. 2019 od 12:00 do predvidoma 17:00 ure - skupni trening
3.3 "Roštilj party" po končanih treningih
3.4 Nedelja 1.9. 2019 ob 10. uri - regata
3.5 Za regato so predvideni tri (3) plovi. Regata bo veljavna, če bo končan vsaj en (1) plov.
3.6 Opozorilni signal za prvi plov bo v nedeljo, 1.9.2019, ob 10. uri
4. REGATNA NAVODILA
Regatna navodila bodo na voljo ob potrditvi prijave v regatni pisarni.
5. KRAJ PRIREDITVE in PROGA
Regata bo potekala v Piranskem zalivu. Uporabljena bo trikotna proga s štartom in ciljem pred Jadralnim centrom
Portorož.
6. TOČKOVANJE
6.1 Regata bo veljavna, če bo izpeljan en (1) plov.
6.2 Vozniki spremljevalnih čolnov lahko spremljajo jadralce izven jadralnega polja.

7. NAGRADE
7.1. Nagrajeni bodo :
- prvih pet jadrnic absolutno
- najboljših pet deklic
- najboljših pet dečkov
- prvi jadralni klub, če bo imel prijavljene vsaj 3 tekmovalce
- najmlajši udeleženec
7.2. Podelitev nagrad bo v nedeljo po končani regati.
8. ODKLONITEV ODGOVORNOSTI
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost (pravilo 4, Odločitev za tekmovanje).
Organizator neprevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki bi nastali v
kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati.
9. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate.
Jahtni klub Portorož
Cesta solinarjev 8
6320 Portorož
Tel: +386 31 666 709
El. pošta: monika@ycp-klub.si

