Jadralni klub Ravbar Domžale

III. Transjadranska regata
4. - 8. 4. 2018
Letos zopet organiziramo jadranje preko Jadrana, III. Transjadransko regato.
Termin za III. Transjadransko regato je od srede, 4. 4. 2018, do nedelje, 8. 4. 2018. Rezervni datum v primeru
neugodnega vremena - konstantni veter 30 +vozlov ali par dni dežja, pa od sobote, 7. 4., do srede, 11. 4. 2018.
Bo en dan več, da bo malo več časa v Italiji za turizem.
Jadrnice so monotip Kufner 54. To so 5 kabinske jadrnice, ki sprejmejo do 12 oseb, če dva spita v salonu, ki je
ogromen. Vsak na svoji strani.
Lani se je regate udeležilo 8 jadrnic in 72 udeležencev, letos pa je že sedaj 7 jadrnic rezerviranih in upam, da
nas bo vsaj 10, to pa je blizu 100 udeležencev. Od osmih skiperjev, lanskih udeležencev, jih je sedem barko za
letos že plačalo.
Regate se lahko udeležite tudi v razredu Open s kakšno drugo jadrnico.
Jadralci, lastniki jadrnic ste vabljeni, da se regate brezplačno udeležite s svojo jadrnico.
Zanimiva regata in zabava zagotovljena. Vabljeni v čim večjem številu.
Brane
Delta sailing
041 442 902
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III. Transjadranska regata
4. - 8. 4. 2018
1. Organizator

Delta sailing Domžale
v sodelovanju z JK Ravbar Domžale

2. Program
regate

Četrtek, 29. 3. 2018
ob 18:00 sestanek skiperjev v Pivnici Ravbar v Domžalah
Torek, 3. 4. 2018
Prevzem jadrnic za ekipe, ki gredo iz marine Biograd
Sreda, 4. 4. 2018
1. plov: Šolta - Komiža
do 10:00 prevzem jadrnic v ACI marini Trogir in ACI marini Split
12:00 sestanek skiperjev na pomolu v Maslinici
13:00 start 1. plova
druženje v Komiži
Start pred Maslinico , 1. obratna točka hrid Voliči pred viško luko, cilj rt med Velim in Malim
Barjakom pred Komižo
Dolžina plova 25 Nm
Rezervna varianta v primeru šibkega vetra, direktno s Šolte na Komižo
Dolžina plova 22 Nm
Četrtek, 5. 4. 2018
2. plov: Komiža - Palagruža
zjutraj sestanek skiperjev na pomolu v Komiži
start 2. plova 30 minut po odjavi zadnje jadrnice na Policiji v Komiži
prosto jadranje do Viesta na rtu Gargano
Start pred Komižo, Biševo pustimo na levi, cilj Palagruža
Dolžina plova 42 milj
Petek, 6.4. 2018
3. plov: Peschici - Tremiti
9:30 sestanek skiperjev
11:00 start 3. plova Peschici – Tremiti
malica in druženje
Start pred mestom Peschici na severnem delu rta Gargano, otoček Pianoso pustimo na levi, cilj
pomol na otoku San Nicolo.
Dolžina plova 33 Nm
Sobota, 7. 4. 2018
4. plov: Pianosa - Biševo
8:00 sestanek skiperjev
10:00 start 4. plova Pianosa – Biševo
prijava na Policiji na Visu
razglasitev rezultatov v Pojodi v Kutu
Start pri Pianosi, cilj na Biševu.
Dolžina plova 45 Nm
Nedelja, 8. 4. 2018
prosto jadranje
14:00 vračilo jadrnic ali po dogovoru pri prevzemu

3. Format regate

Predvideni so 4 plovi. Regata je veljavna , če se konča 1 plov.

4. Kategorije

Tekmuje se na jadrnicah Kufner D&D 54, ki jih priskrbi organizator.
https://youtu.be/7f-LFuwO5fk
Druge jadrnice se lahko udeležijo regate v razredu OPEN.
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Jadralci, lastniki jadrnic se lahko pridružijo regati s svojimi jadrnicami brezplačno.
5. Pravila

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

6. Točkovanje

Regata bo točkovana po enostavnem sistemu. Regata je regularna, če se odjadra vsaj 1 (en) plov.
Kriterij za razvrščanje in nagrajevanje je sistem enostavnega točkovanja po doseženih mestih v
posameznem plovu po točkah in sicer:
1. mesto 1
2. mesto 2
3. mesto 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.

7. Fair jadranje

Tekmovalci jadrajo po načelu športnega vedenja. Osnovno načelo športnega vedenja je, da tekmovalci, ki
so prekršili pravilo, nemudoma sprejmejo kazen ali odstopijo.

8. Odgovornost

Krmarji osebno prevzamejo jadrnice. Vse nepravilnosti je treba nemudoma prijaviti čarteristu, 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 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.
Krmar se o možnostih za privez jadrnice, ki jo upravlja odloča sam glede na varnost priveza in zmožnost
izvedbe priveza na želenem mestu. Če oceni da privez ki ga je zagotovil organizator ni varen si
alternativni privez poišče sam.
Skupinskih zavarovanj kavcij organizator regate ne nudi. Zavarovanje si lahko udeleženci regate uredijo
sami.

9. Nagrade

Zmagovalec regate prejme prehodni pokal Delta sailinga. Pokale prejmejo 3 najbolje uvrščene posadke.

10. Cena

Cena jadrnice, če skiperji sami sestavijo posadko je 1598.- €.
Cena na posameznika, ki bi se pridružil jadranju je odvisna od števila oseb na jadrnici:
Število oseb na jadrnici
Cena na osebo
12
139 €
11
152 €
10
168 €
9
187 €
8
210 €
V ceno je vključeno: najem jadrnice, transit log, dovoljenje za plovbo v mednarodnih vodah, malica na
Tremitih, pokali, sodnik in organizacija regate.

11. Prijava

Prijave sprejemamo na info@deltasailing.eu ali na 041 442 902.

12. Dodatne
informacije

Brane Arnež, 041 442 902
V primeru stalnega vetra nad 30 vozlov, ali več dni neprekinjenega dežja, lahko organizator
prestavi začetek regate na soboto, 7. 4.. Vsi plovi se v tem primeru premaknejo za 3 dni. Regata se
konča v torek, 10. 4. , vračilo jadrnic pa je v sredo, 11. 4. 2018.
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