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Razpis regate MINI 12 - ROGLA 2014 »UNIOR INVITED«

RAZRED IN VRSTA REGATE:

JADRNICE RAZREDA MINI 12, »INVITED«

DATUM REGATE:

21.06.2014

KRAJ REGATE:

Planja - akumulacijsko jezero na Rogli

PRIJAVE:

Po elektronski pošti na naslov info@nc-rogla.com

1. Pravila
Regata bo potekala skladno z Jadralnimi regatnimi pravili 2012-2016 (ISAF), in regatnimi pravili za
jadrnice razreda MINI 12.
Tekmovalec se sam odloči ali bo sodeloval na regati in tekmovanje tudi nadaljeval ob spremenljivih
vremenskih razmerah.
Regata bo potekala po sistemu izločanja.
Število skupin je odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev. Tekmovanje bo potekalo v skupinah s po
maksimalno 4 jadrnicami – tekmovalci. Organizator formira skupine z žrebom tako, da lahko izvede veliki
finale in mali finale1 s po 4 jadrnicami – tekmovalci.
Vsaka predtekmovalna skupina vozi po 1 plov (palico ali trikotnik, odvisno od vremenskih pogojev na
jezeru, odločitev bo s strani organizatorja posredovana tekmovalcem pred pričetkom tekmovanja).
Kriterij razvrščanja in nagrajevanja je sistem enostavnega točkovanja po doseženih mestih v posamezni
regati po točkah:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4 mesto

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke

V naslednji krog napredujeta 2 tekmovalca z najmanj osvojenimi točkami.
V finalu se vozijo 3 plovi, zmaga tekmovalec z najmanj osvojenimi točkami.
V finalu se vozijo 3 plovi, zmaga tekmovalec z najmanj osvojenimi točkami.
Organizator bo v odvisnosti od števila prijavljenih udeležencev regate in vremenskih razmer izvedel tudi
mala finala za dokončne uvrstitve vseh tekmovalcev. Za dokončno uvrstitev tekmovalcev izven velikega
finala se bo vozil po en plov, za dokončno uvrstitev v skupini bo štela uvrstitev v tem plovu.
Tekmovalci jadrnice za vsak plov žrebajo, obvezna je menjava jadrnic, za način žreba, ki zagotavlja
menjavo plovil poskrbi organizator.
Tekmovalci vozijo plove v nasprotni smeri urnega kazalca in puščajo boje na levi strani.

Nautic club Rogla, Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice; ID 37939980; TRR 02280-90609859; tel. +386 41 445 557

NAUTIC CLUB ROGLA
Slovenske

Mestni trg 7
Konjice

www.nc-rogla.com

Tekmovalci ki so na startu predčasno prečkali štartno linijo linijo se morajo na predstartno stran vrniti
okrog ene izmed boj. (pravilo zastave “I”. Pri dotiku katerikoli boje, ki označuje regatno polje, morajo
narediti kazenski obrat za 360, takoj ko je to mogoče, pri čemer ne smejo ovirati ostalih tekmovalcev.
Regatni odbor glede na vremenske razmere lahko spremeni potek tekmovanja in regatno polje ter o tem
pred startom obvesti tekmovalce.
Štartna pravila:
- Opozorilni signal 3 minuti dvig >modre zastave< in en zvočni signal
- Pripravljalni zvočni signal 2 minuti dvig >rumene zastave< in en zvočni signal
- Zadnja minuta 1 minuta spust >rumene zastave< in en zvočni signal
- Start 0 minut spust >modre zastave< in en zvočni signal
- Splošni odpoklic dvig >rdeče zastave< in dva piska
Prepovedi:
- veslanje z rokami krmilom,
- kontakti med plovili,
Kazen: diskvalifikacija tekmovalca!

3. Regatno polje:
Regata bo na regatnem polju postavljenem na akumulacijskem jezeru na Planji na Rogli.
Regatno polje postavi organizator, glede na lokalne možnosti.
Start prve skupine tekmovalcev v kvalifikacijah je ob 11.00 uri.
Startna linija bo med startnima bojama, v smeri naslednje boje ostro v veter.
Ciljna linija bo med startnima bojama, točna navodila posreduje sodnik pred startom regate.

4. Prijave:
Po elektronski pošti na naslova info@nc-rogla.com in lkkonjice@gmail.com, in na dan tekmovanja pri
organizatorju na akumulacijskem jezeru na Planji na Rogli, od 9.00 do 10.30. ure. Število prijav je
omejeno.
Pogoji za prijavo:
Pravico do nastopa imajo povabljeni gostje UNIOR d.d. in člani posadk, udeleženci regat 12. Konjičanka
2014 in VIII. Lions rally 2014 do zapolnitve mest za tekmovanje.

5. Pritožbe
Eventualne pritožbe sprejema organizator odbor neposredno po zaključku tekmovanja za posamezni
plov posamezne predtekmovalne ali druge skupine. Sojenje se odvija neposredno na vodi, zato za
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pravila drugega dela regatnih pravil ni kasnejših pritožb. Jadrnica, ki je storila prekršek in je bila o tem
obveščena s strani sodnika se mora odkupiti z manevrom enega kroga za 360. Jadrnica se mora
odkupiti dokler tekmuje. Jadrnica, ki je v enem plovu kaznovana trikrat in se ni odkupila je
diskvalificirana.
ODGOVORNOST:
S podpisom prijave na prijavnem listu se tekmovalec zavezuje, da je izključno njegova odločitev nastopiti
na regati. Tekmovalec prevzema polno odgovornost zase in za zaupano plovilo, ter za vsakršno
poškodbo oz. škodo, ki bi nastala na plovilih oz. za poškodbah sotekmovalcev, ki bi bile v času
tekmovanja povzročene v času njegovega nastopa. Če jadrnico poškoduje ali na drugi jadrnici povzroči
materialno škodo jo mora nadoknaditi. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in za primer kakršne
koli poškodb ali izgube življenja ne bodo bremenili organizatorja.
Nagrade: Za prve tri uvrščene tekmovalce bodo podeljeni pokali in priložnostne nagrade.
Tekmovalci ob prijavi pri organizatorju podpišejo prijavnico za regato s katero se strinjajo z zgoraj
navedenimi pogoji tekmovanja. Štartnine za regato ni.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb razpisnih pogojev regate do pričetka regate na dan
tekmovanja. Morebitne spremembe bodo posredovane tekmovalcem s strani vodje tekmovanja pred
preičetkom regate.

Nautic Club Rogla, Lions klub Konjice
Predsednik društva prijavitelja regate - organizatorja:
Stanko KOLAR

Slovenske Konjice, 09.06.2014
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