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PREDBOŽIČNA REGATA  

 
1. ORGANIZATOR 

Navtično društvo Mornik Nova Gorica 
Cankarjeva ulica 58, Nova Gorica, Slovenija 
ndmornik@gmail.com 

1. PRAVILA 

1.1 Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih (2021-2024). 

2. SPREMEMBA REGATNIH NAVODIL 

2.1 Vse spremembe regatnih navodil bodo objavljene do 9 uri na oglasni deski. 

3. KOMUNICIRANJE 

3.1 Uradna oglasna deska se bo nahajala v marini Izola pomol D. 

3.2 Regatni odbor bo na vodi tekmovalce obveščal po VHF radiu 69. 

3.4 Med tem ko tekmuje, razen v nujnih primerih, jadrnica ne sme oddajati radijskih ali podatkovnih 
signalov niti sprejemati nobenih radijskih ali podatkovnih sporočil, ki niso dosegljiva vsem 
jadrnicam. 

4. PRIMERNOST IN PRIJAVA 

4.1 Posadka, ki želi nastopiti na regati mora organizatorju poslati prijavnico  

4.2 Pravico sodelovanja imajo izključno prijavljanje posadke. 

4.3 Prijavljene posadke se prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico in jo pošljejo organizatorju na 
elektronski naslov ndmornik@gmail.com ali prijavnico izpolnijo na pomolu D. 

4.4 Jadrnice razrede OPEN bodo deljene v divizije glede števila posadk. 
Divizija OPEN brez omejitve števila članov posadke. 
Divizija DVOČLANSKE POSADKE   

5. PROGRAM 

5.1 Predvideni je navigacijski plov:. 

5.2 nedelja, 18.12.2022 
10:55 startni signal navigacijskega plova  
11: 00 start regate 

6. KRAJ PRIREDITVE 

6.1 Slovenska obala 

7. PROGA 

7.1 Uporabljena bo navigacijska proga v priponki 

Start z razbremenilno bojo 

 

8 STARTNA PROCEDURA 

 Štart plova bo izvedeni po pravilu 26. z opozorilnim signalom, ki bo dan 5 minut pred štartnim 
signalom. 
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Jadrnice razredov. 

5 min. – zvočni signal + VHF 

 4 min. – zastava Batana navtik – dol 

 1 min. – zvočni signal 

 Start – zastava Batana navtik –gor / zvočni signal 

 

Start je predviden za 11:00 uro! 

9. OZNAKE 

 Oznake za progo bodo sledeče: 
• Oznaka 1 bo rumena cilindrična boja.  
• Oznaka 1A bo oranžna cilindrična napihljiva boja. 
• Oznaka O.B. »VIDA« bo fiksna kovinska rumena boja. 
• Štartni oznaki bosta signalno plovilo regatnega odbora na desni in boja št1 napihljiva boja na levi 
strani. 
• Ciljni oznaki bosta signalno plovilo regatnega odbora in boja št 1. 
 

10 IZJAVA O SPREJEMU TVEGANJA 

 Pravilo: ’Jadrnica je sama odgovorna za svojo odločitev o tem, ali bo sodelovala 
na regati oz. nadaljevala s tekmovanjem.’ 
S sodelovanjem na dogodku se tekmovalci strinjajo in zavedajo, da je jadranje potencialno nevarna 
aktivnost neločljivo povezana s tveganji. Ta tveganja vključujejo močne vetrove, razburkano morje, 
nenadne vremenske spremembe, odpoved opreme, napake pri upravljanju jadrnice, slabo 
mornarsko znanje ostalih posadk, izgubo ravnotežja in utrujenost, kar vse povečuje možnost 
poškodb. Neločljivo v jadralnem športu je tveganje, ki lahko vodi do resnih trajnih poškodb ali smrti 
zaradi utopitve, poškodbe, podhladitve ali drugih razlogov. 

11. ZAVAROVANJE 

 Vsaka sodelujoča jadrnica mora imeti sklenjeno veljavno zavarovanja za škodo povzročeno tretji 
osebi. 

12. DODATNE INFORMACIJE 

 Dodatne informacije so na voljo pri organizatorju regate preko elektronske pošte  
ndmornik@gmail.com ali na telefonski številki +386 41 320 919 
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