RAZPIS ZA REGATO
18. maj 2019
regata za odprte razrede
. . . . .
IZOLA - Slovenija

1. ORGANIZATOR REGATE
Športno društvo BYC
Rojčeva 26
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon:

+386 41 643 033

E-pošta:

club@byc.si

Splet:

http://www.byc.si/si/dogodki/byc-dogodki/marinada-2019/

2. PRAVILA
2.1. Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
2.2. Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije:
- pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS
2.3. Pravilo 51 »Pomični balast« se spremeni. Dovoljena je uporaba pomičnega balasta.
2.4. Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno slovensko besedilo.

3. OGLAŠEVANJE
3.1. Velja ISAF Predpis o oglaševanju
3.2. Jadrnice morajo prikazovati reklame, ki jih je izbral in priskrbel organizacijski odbor.

4. PRIMERNOST IN PRIJAVA
4.1. Marinada '19 je odprta za vse jadrnice odprtih razredov in razredov Seascape.
4.2. Primerne jadrnice morajo oddati izpolnjeno prijavnico najkasneje do torka, 30. aprila 2019.
4.3. Pozne prijave bodo sprejete ob plačilu višje štartnine.
4.4. Zadnji rok za prijavo ter plačilo štartnine je v soboto, 18. maja 2019 do 9:30 ure.
(POZNA PRIJAVA: v soboto, 18. maja 2019, je možna le ob potrditvi organizatorja).

5. RAZREDI IN NJIHOVA RAZPOREDITEV
5.1. Jadrnice odprtih razredov bodo glede na njihovo dolžino razvrščene v sledeče razrede

Razred
Maxi
1
2
3
4
5
Seascape

Dolžina čez vse (L)
Preko 16,00 m
Od 12,.01 do 16,00 m
Od 10,26 do 12,00 m
Od 9,51 do 10,25 m
Od 7,81 do 9,50 m
Od 5,75 do 7,80 m

Skladno s Pravili za odprte razrede regatnopotovalnih jadrnic pri JZS bodo jadrnice razdeljene v vrsto potovalne ali
regatne.
5.2. V primeru prijave več monotipnih jadrnic jih lahko organizator točkuje v ločenem razredu.

6. ŠTARTNINA
6.1. Štartnina znaša

Do 30. aprila 2019
Od 1. maja do 17. maja 2019
Pozne prijave v soboto 19. maja samo ob potrditvi
organizatorja

100,00 EUR
140,00 EUR
140,00 EUR

6.2. V ceno štartnine je vključena večerna pogostitev za vse člane posadke.
6.3. Plačilo ob registraciji na dan regate se lahko opravi samo v gotovini.

7. PROGRAM TEKMOVANJA IN OSTALIH DOGODKOV
7.1. Predviden je en plov.
7.2. Program

IZOLA - Petek; 17.5.2019
16.30 Prevzem štartnih številk, jadralnih navodil… (Amfora v Marini Izola)
19.00 Srečanje prijavljenih ekip in svečana otvoritev regate (Amfora v Marini Izola)
21.00 Konec pobiranja prijav
IZOLA - Sobota; 18.5.2019
08.00 Pozne prijave na regato in akreditiranje novinarjev (Amfora v Marini Izola)
09.15 Sestanek krmarjev (Amfora v Marini Izola)
10.00 Izplov za goste – individualne prijave
10.55 Opozorilni signal za štart pred Marino Izola
11.00 ŠTART REGATE MARINADA19 (IZOLA)
13.30 Zadnji možni začetek štartne procedure
IZOLA – OB VIDA – PIRAN - IZOLA
Cilj regate: PO DOGOVORU
16.00 Konec regate (Časovna omejitev za prihod jadrnic v cilj je 16.00)
IZOLA
18.00 Pijača dobrodošlice in pogostitev tekmovalcev regate ob glasbi
19.30 Razglasitev rezultatov regate MARINADA in podelitev nagrad tekmovalcem
regate ter svečana podelitev pokalov
20.00 ZABAVA in 23.55 konec programa
OPOZORILO: Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

8. MERITVE
Organizatorji lahko premerijo ali preverijo katerokoli jadrnico in/ali njeno opremo in jadra pred, med ali po regati.

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

10. KRAJ PRIREDITVE
Na prilogi A je prikazana lokacija regatnega polja.

11. PROGE
Uporabljena bo navigacijska proga.

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

13. TOČKOVANJE
Predviden je en plov in regata bo veljavna, če bo le ta končan.

14. RADIJSKE ZVEZE
Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, lahko regatni odbor uporabi VHF kanal 69 za
sporočanje številk na jadru ali premcu jadrnic, ki so bile OCS. Uporaba VHF zveze oz. napaka pri oddaji s strani
Regatnega odbora, se ne bo smatrala kot veljaven razlog za protest ali zahtevek za nadomestilo v nobenem primeru.

15. NAGRADE
Nagrajene bodo:
- prve tri jadrnice v konkurenci odprtih razredov,
- prva jadrnica, če so prijavljene do tri jadrnice v posameznem razredu,
- prvi dve jadrnici, če je prijavljenih od štiri do pet jadrnic v posameznem razredu,
- prve tri jadrnice, če je prijavljenih šest ali več jadrnic v posameznem razredu.

16. 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.

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

18. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate.

Priloga A: Regatno polje

