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Piranja 2012 
Regata za jadralne deske 

Portorož, 1.09.2012 
 

 

Razpis za regato 

1 Organizator  

Jadralni klub Pirat Portorož v sodelovanju z Jadralno zvezo Slovenije.  

2 Pravila  

Regata bo potekala po naslednjih pravilih:  
Jadralna regatna pravila ISAF 2009-2012, v nadaljevanju "ISAF RRS",  
Pravila za razrede FW in RS:X,  
Ta razpis regate in regatna navodila, ki jih dobijo tekmovalci ob prijavi.  

3 Razredi in kategorije  

Razredi: Open, FW, RS:X, Bic Techno 
Kategorije: moški, ženske, absolutno 
Senior nad 45 , Člani (18-44), Mladinci do 18  
Razred in kategorija sta veljavna če štartajo vsaj trije tekmovalci.  

4 Prijave  

Predprijave sprejemamo: 
preko spletne prijave, izjemoma po elektronski pošti na naslov 
piranjaregata@gmail.com. 
Predprijave se možne do 30.avgusta 2012. 
Prijava in plačilo štartnine je možno v petek 31. avgusta 2012 od 18:00 do 21:00 in v 
soboto 1. septembra 2012 od 8:30 do 10:00 v prijavni pisarni v Jadralnem klubu Pirat 
Portorož. Prijava velja, ko je plačana štartnina. Regatna navodila bodo na voljo ob 
plačilu štartnine.  

5 Štartnina  

Štartnina znaša 20 € za tekmovalca, ki je poslal predprijavo do 30. avgusta 2012. Za 
ostale je štartnina 30 €. Štartnino lahko plačate na račun JK Pirat ali v prijavni pisarni 
v gotovini.  
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6 Program  

Dan Čas Aktivnost Kraj 

Do četrtek, 30. 
avgust 2012 

24:00 Predprijave 
www.piranja.si 
 

petek, 31. 
avgust 2012 

18:00 - 
21:00 

Prijave JK Pirat Portorož 

sobota, 1. 
september 2012 

08:30 - 
10:00 

Prijave JK Pirat Portorož 

  12:00 Start regate regatno polje 

  

15:00 
 
16:30 
 
17:30 

 
Start regate za SUP 
 
Pogostitev za udeležence regate 
 
razglasitev rezultatov in 
podelitev nagrad 

JK Pirat Portorož 

  19:00 Zabava z žrebanjem nagrad JK Pirat Portorož 

 

Dodatne spremljevalne aktivnosti bodo objavljene na spletni strani dogodka. 

7 Regatno polje  

Uporabljeno bo polje s fiksnimi oznakami, ne glede na smer in jakost vetra, v 
piranskem zalivu. Izpeljan bo en plov s predvidenim povprečnim časom uro do dve 
uri. 

8 Vreme in pogoji 

Regata se bo izvedla v vseh vremenskih pogojih, ki še dopuščajo varno plovbo. V 
tem času je možna jakost vetra med 1 in 8 Bf. 

9 Oglaševanje  

Regata je kategorije C iz Dodatka 1 ISAF RRS.  

10 Nagrade  

Tekmovalci bodo nagrajeni v absolutni kategoriji in po razredih. 
 
Informacije: 
Jadralni klub Pirat Portorož, 
Obala 7, 6320 Portorož 
Slovenija 
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