NAUTIC CLUB ROGLA
RAZPIS REGATE “MINI 12”

Objavlja
OGLAS REGATE
9. Regata NC Rogle »MINI 12 - BOHINJ 2018«
25.08.2018-26.08.2018
1. ORGANIZATOR:
Nautic Club Rogla Slovenske Konjice (www.nc-rogla.com)
V sodelovanju z:
Jadralni klub Bohinj (www.jkb.si)
2. PROGRAM REGATE:
SOBOTA, 25.08.2018
- 08:00 - 11:00 prihod udeležencev na prijavno mesto prostori JKB Pod skalco, Ribčev laz
Bohinj GPS koordinate: 46,2764 N, 13,8840 E
- 11:00 - 13:00 trening
- 13:00 - 17.00 žreb tekmovalnih skupin in jadrnic, regata NC Rogle
- 17:00 - 18:00 razglasitev rezultatov in podelitev pokalov
- 18:00 - 24:00 piknik
NEDELJA, 26.08.2018
- 08:00 - 09:30 zajtrk
- 10:00 - 15.00 žreb tekmovalnih skupin in jadrnic, regata NC Rogle
- 15:00 - 16:00 razglasitev rezultatov in podelitev pokalov
3. REGATNI ODBOR
- Marjan ARH
- Marko KAVS
- Dani VREČKO
4. ORGANIZACIJSKI ODBOR
- Marko DRUŠKOVIČ
- David OZEBEK
- Dani VREČKO
5. PRAVICA SODELOVANJA
Regata je »INVITE« značaja, sodelujejo lahko le člani NC Rogla.
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6. FORMAT TEKMOVANJA
Predvideni so dve kvalifikacijske skupine zaradi omejenega števila jadrnic ter 1 regata v
soboto in v nedeljo. Regati v soboto in nedeljo se seštevata v skupni rezultat.
7. PRAVILA:
Jadra se po pravilih WS od 2017 - 2020 (RRS), oglasa za regate, navodil za jadranje in
obvestilih regatnega odbora, mednarodnih predpisih o izogibanju trčenja plovil, posebni
predpisi za priobalna tekmovanja.
8. KATEGORIJA:
Tekmuje se na jadrnicah razreda MINI 12, ki jih priskrbi organizator.
Tekmovanje na drugih plovilih ne bo možno.
9. TOČKOVAJE
Regata bo točkovana po enostavnem sistemu (Low point sistem) dodatek »A« JRP.
Kriterij razvrščanja in nagrajevanja je sistem enostavnega točkovanja po doseženih
mestih v posamezni regati po točkah:
1. mesto 1
2. mesto 2
3. mesto 3
Vsako nadaljnje mesto +1 točka
10. FAIR JADRANJE
Tekmovalce v jadralnem športu vodi skupek pravil, ki se po pričakovanju upoštevajo in
uveljavljajo. Osnovno načelo športnega vedenja je, da tekmovalci, ki so prekršili pravilo,
nemudoma sprejmejo kazen ali odstopijo.
11. ODGOVORNOST
Krmarji osebno prevzemajo barke. Vse nepravilnosti je treba nemudoma prijaviti
organizatorju, da se le te lahko še pravočasno odpravijo. Organizator ne prevzema
nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbo na barki, osebi, oziroma opremi na
kopnem, na morju za čas pred, med, in po regati.
12. NAGRADE:
Z medaljami bodo nagrajeni najboljši krmarji v skupni razvrstitvi obeh dnevov. Najboljši
krmar obeh dnevov prejme tudi prehodni pokal. Dnevni zmagovalci bodo nagrajeni s
peninami.
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13. STROŠKI UDELEŽBE:
A/ Kotizacije za udeležbo:
za člane NCR s poravnano članarino za 2018 =15 EUR (regata sobota ali nedelja,
hrana)
za člane NCR s poravnano članarino za 2018 =35 EUR (nočitev, regata sobota in
nedelja, hrana)
B/ Kotizacija za otroke:
–
gratis
–
nočitev: 20 EUR
C/ Za povabljene ne-člane NCR velja doplačilo 5 EUR za udeležbo na regati.
Zaradi predhodne rezervacije in plačila prenočišč, bomo vse, ki bodo imeli rezervacijo
prenočišča in bodo odpovedali prenočišče manj kot 3 dni pred regato, bremenili v znesku
25,00€ po osebi.
14. PRIJAVE:
Prijave se zbirajo na elektronski naslov info@nc-rogla.com najkasneje do ponedeljka,
20.08.2018.
15. SPREMEMBE TEKMOVANJA
Organizator ima pravico do sprememb poteka tekmovanja.

Nautic club Rogla, Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice; ID 37939980; TRR 02280-0090609859; tel. +386 41 40 50 40

