NAUTIC CLUB ROGLA
RAZPIS REGATE “JESENSKA KONJIČANKA 2017”

1. regata Nautic Club Rogla

»JESENSKA KONJIČANKA 2017«
07. 10. 2017 - 10. 10. 2017
1. ORGANIZATOR:
-

Nautic Club Rogla, Slovenske Konjice

v sodelovanju s:
-

KON-TIKI d.o.o., Rogaška Slatina,
JK KON-TIKI SAILING CROATIA in
Hrvaško jadralsko zvezo

2. PROGRAM REGATE:
SOBOTA, 07.10.2017
- do 14.00 sprejem posadk, prevzem plovil v marini Hramina na Murterju
14:00 trening jadranje do otoka RAVNI ŽAKAN
19:00 večerja, KONOBA ŽAKAN, ribji in mesni menu,
20:00 krajša otvoritev regate in zabava, živa glasba Trio don Carlos

NEDELJA, 08.10.2017
07:30
09:00
11:00
14:00
18:00
19:00
20:00

-

zajtrk KONOBA ŽAKAN
sestanek krmarjev
start prve regate, Nacionalni park Kornati
start druge regate, Nacionalni park Kornati
privez plovil na otoku LEVRNAKA
večerja KONOBA LEVRNAKA, mesni/ribji menu
Dejay party, dress code 80’ies

PONEDELJEK, 09.10.2017
-

07:30
09:00
11:00
15:00
18:00
19:00
20:00
21:00

zajtrk KONOBA LEVRNAKA
sestanek krmarjev
start tretje regate, navigacija
start četrte regate
privez vseh plovil v marini VODICE
avtobusni prevoz do PRŠUTARNE ROCA
večerja Pršutarna Roca, in zabava Trio don Carlos
razglasitev rezultatov in podelitev pokalov najboljšim;
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TOREK, 10.10.2017
-

07:30 zajtrk VODICE
09:00 predaja bark v marini Hramina na Murterju

3. REGATNI ODBOR
-

Sebastjan LEVSTIK (tehnični direktor)
Miha PUČNIK

4. ORGANIZACIJSKI ODBOR
-

Stanko KOLAR
Miha PAVLIN
Andrej ZIDANŠEK
Jani PODBREZNIK
Miha PUČNIK
Bine SCHNEIDER
Marko DRUŠKOVIČ
Damjan PEČOVNIK
David OZEBEK
Matjaž KOREZ

5. FORMAT TEKMOVANJA
Predvideni so 4 plovi. Dnevno se izvedeta največ dva plova. Ob dobrih pogojih za jadranje se lahko
izvedejo še dodatni plovi.

6. PRAVILA
Jadra se na podlagi pravil ISAF od 2017 - 2020 (RRS), tega oglasa za regato, navodilih za jadranje in
obvestilih regatnega odbora, mednarodnih predpisih o izogibanju trčenja plovil ter na podlagi
pravil posebnih predpisov za priobalna tekmovanja.

7. KATEGORIJA:
Tekmuje se na jadrnicah 10x BAVARIA 46 model Cruiser 2008, do 8+1 članov posadke (4 kabine in
salon), ki jih priskrbi organizator. Tekmovanje na drugih plovilih ne bo možno. Uporaba lastnih
jader in ostale opreme ni dovoljena.
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8. TOČKOVANJE
Regata bo točkovana po enostavnem sistemu (Low point sistem) dodatek »A« JRP. Regata je
regularna, če se odjadra vsaj 1 (en) plov. Če se odjadrajo vsaj 4 plovi, se najslabši rezultat odšteje.
Kriterij za razvrščanje in nagrajevanje je sistem enostavnega točkovanja po doseženih mestih v
posameznem plovu po točkah in sicer:
1. mesto
2. mesto
3. mesto

1
2
3

Vsako nadaljnje mesto +1 točka
Točkovanje se vrši za vsak plov posebej. Zmaga jadrnica, ki je zbrala najmanjše število točk pri
seštevku vseh plovov. V kolikor imata dve jadrnici enako število točk, se rezultat določi v skladu s
pravili ISAF.

9. 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.

10. ODGOVORNOST
Krmarji osebno prevzamejo jadrnice. Vse nepravilnosti je treba nemudoma prijaviti charterju, da
se le-te lahko pravočasno odpravijo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno
koli škodo ali poškodbo na jadrnici, osebi oziroma opremi na kopnem, na morju za čas pred,
med in po regati.
Vse osebe v regati sodelujejo na lastno odgovornost. Krmar se o možnostih za privez jadrnice, ki
jo upravlja odloča sam - varnost priveza in zmožnost izvedbe priveza na željenem mestu. Če oceni
da privez ki ga je zagotovil organizator ni varen si alternativni privez poišče sam.
Krmar je v celoti odgovoren za jadrnico in posadko. Ob odločitvi udeležiti se posamičnega plova,
startati ali ne, nadaljevati regato, mora upoštevati tehnično stanje jadrnice, usposobljenost in
psihofizično stanje posadke ter vremenske pogoje na morju.
Skupinskih zavarovanj kavcij organizator regate NC Rogle ne bo ponudil. Zavarovanje si lahko
udeleženci regate uredijo sami.
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11. NAGRADE:
Organizator bo najhitrejše ekipe nagradil s pokali.

12. STROŠKI TEKMOVANJA:
Cena – plačilo kotizacije za fizične osebe na regati:

-

KOTIZACIJA ZA PLOVILO – 1.000,00 EUR
KOTIZACIJA ZA MOŠKE UDELEŽENCE – 220,00 EUR
KOTIZACIJA ZA ŽENSKE UDELEŽENKE – 170,00 EUR

PRIMER:
PLOVILO 1.000 EUR + 4 MOŠKI (4 x 220 EUR) + 4 ŽENSKE (4 x 170 EUR) = 2.590 EUR.
V ceno so vključeni stroški najema jadrnice, transit log, privezi, nagrade, pokali, obroki (3x zajtrk
in 3x večerja), organizacija tekmovanja. V ceni je všteta cena parkirnine za 2 avtomobila v marini
Hramina in uporaba Wifi na barkah.
V ceno niso všteti stroški prevoza in turistična taksa.
V primeru odpovedi osebe manj kot 3 dni pred začetkom regate, se zadrži kotizacija v višini 100
EUR/osebi zaradi predhodne rezervacije in plačila obrokov (zajtrki in večerje).

13. PRIJAVE
Prijave zbiramo na 041 40 50 40 ali na elektronski naslov kluba info@nc-rogla.com najkasneje do
10.09.2017 na priloženem prijavnem obrazcu. Ob prijavi je potrebno plačati AKONTACIJO, ki
znaša 1.000,00 EUR za posamezno jadrnico. Razliko je potrebno plačati najkasneje do 15.09.2017
na TRR Nautic club Rogla ali pri blagajniku kluba.
Organizator ima pravico do sprememb poteka tekmovanja.
ŠTEVILO JADRNIC JE 10, PRIJAVE SPREJEMAMO PO PRINCIPU, KDOR SE PRVI PRIJAVI IN PLAČA
AKONTACIJO IMA JADRNICO!
Rok za plačilo celotnega zneska je 15.09.2017.
V prilogi je prijavnica, ki jo izpolnjeno pošljite na info@nc-rogla.com najkasneje do 15.09.2017.
Dodatne informacije:

Miha Pučnik - 041 40 50 40
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