
 

 

   
 

Regatna navodila 
 

1. Pravila 
Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana Jadralnih regatnih pravilih, v nadaljevanju "World sailing RRS", 
dodatek B 2017-2020 (Windsurfing competition rules), pravila za razrede ID2CA Division II (v nadaljevanju D2), 
FW, Bic Techno in RS:X 

 
2. Obvestila tekmovalcem 

Obvestila tekmovalcem bodo objavljena na uradni oglasni deski pri regatni pisarni v Jadralnem klubu Pirat Portorož.  
 

3. Spremembe regatnih navodil 
Vse spremembe regatnih navodil bodo objavljene do 11:00 na dan regate.  
 

4. Signali na obali 

Kakršnikoli signali na obali bodo izobešeni na signalnem jamboru s klubsko zastavo ( ) na ploščadi JK Pirat. 

 
5. Program regate 

5.1 V soboto je predviden en plov. 
Opozorilni signal je predviden ob 11:55. 

Zastava vseh razredov bo zastava Piranja ( ).  

5.2 V nedeljo so predvideni štirje plovi za D2 
Opozorilni signal je predviden ob 10:55. 
 

6. Regatno polje 
6.1 Regatno polje v soboto bo postavljeno v Piranski zaliv s startom pred JK Pirat, prvo bojo blizu vhoda v Marino 
Portorož, drugo bojo pa pred piransko punto. 
 
6.2 Regatno polje za nedeljske regate bo postavljeno v obliki palice v Piranskem zalivu. 

 
7. Proga 

7.1 Proga za sobotno regato je prikazana na priloženi skici. Jadra se v naslednjem vrstnem redu:  
Start – 1 – 2 – 1 – Cilj. 
Boje 1 in 2 se pušča desno 

 

 



 

 

   
 

7.2 Skrajšane proge: V primeru neugodnih vremenskih razmer se lahko RO odloči skrajšati polje. Izobešena 
zastava S na oznaki 1 ali oznaki 2 pomeni skrajšano polje, tekmovalec vozi v cilj. To spremeni pravilo 37. 
 
a. Zastava S na prvi oznaki pomeni skrajšano polje, tekmovalec vozi v cilj. Uvrstitev se šteje v cilju. Cilj je med 

plovilom z modro zastavo na levi in klubskim jamborom s klubsko zastavo na desni. 
 

 
 
 
b. Zastava S na drugi oznaki pomeni skrajšano polje, tekmovalec vozi v cilj. Uvrstitev se šteje v cilju. Cilj je med 

plovilom z modro zastavo na desni  in klubskim jamborom s klubsko zastavo na levi. 
 

 



 

 

   
 

 
 
7.3 Proga za regate razreda D2 
Proga: Start 1-2-1-2-cilj 
 

 
 

 
8. Oznake 

Oznaki 1 in 2 bodo valjaste boje rumene barve z belo oznako z napisom Piranja. 
 
Štartna oznaka v soboto bo plovilo regatnega odbora  
Štartni oznaki v nedeljo (samo za razred D2) bosta plovilo regatnega odbora na desni in plavajoče telo z oranžno  
zastavo na levi. 
Ciljni oznaki v nedeljo bosta plovilo regatnega odbora z modro zastavo na levi in plavajoče telo z oranžno zastavo 
na desni. 

 
9. Štart  

Štart regat bo izveden po pravilu 26 z opozorilnim signalom, ki bo dan 5 minut pred startnim signalom. 
Startna procedura bo prikazana v soboto na klubskem jamborju s klubsko zastavo na ploščadi kluba. 

Minut do startnega signala Signal Zastava in zvočni signal Zastava 

5 Opozorilni signal dvig zastave Piranja - en zvočni signal 

 

4 Pripravljalni signal dvig zastave P - en zvočni signal 

 

1 Zadnja minuta spuščena zastava P - en zvočni signal 

 

0 Startni signal spust zastave Piranja 
en zvočni signal 

 



 

 

   
 

9.1 Startna linija na sobotni navigacijski regati bo med klubskim jamborjem s klubsko zastavo na levi in oranžno 
zastavo na plovilu regatnega odbora na desni. Jadralna deska, ki ne starta 10 minut po startnem signalu bo dobil točke, 
kot da ni startala (DNS). S tem se spremeni pravilo A4. 
9.2 Startna linija za plove razreda D2 (v nedeljo) bo med oranžno zastavo na plovilu regatnega odbora na desni in 
plavajočim telesom z oranžno zastavo na levi. 

10. Kazni ob štartu 
10.1 Če je bila izobešena  zastava P in je v zadnji minuti pred štartnim signalom katerikoli del deskinega trupa , 
posadke ali opreme na tekmovalni strani štartne linije, se mora ta deska vrniti in prečiti startno linijo. Lahko pa tudi 
žirija določi diskvalifikacijo tekmovalca po svoji presoji, če je le-ta veliko pred štartnim signalom prečkal štartno linijo. 
S tem se spremeni pravilo 30.1. 
 

11. Cilj 
11.1 V soboto je ciljna linija med modro zastavo na plovilu regatnega odbora in jaborjem z oranžno zastavo na ploščadi 
kluba in jo je treba prečiti v smeri od predhodne oznake. 
11.2 V nedeljo bo ciljna linija med modro zastavo na plovilu regatnega odbora na levi in plavajočim telesom z oranžno  
zastavo na desni strani. 
 
12. Skrajšanje regatnega polja (velja za sobotno navigacijsko regato) 

V primeru neugodnih vremenskih razmer se lahko RO odloči skrajšati polje. Izobešena zastava S na oznaki 1 ali 
oznaki 2 pomeni skrajšano polje, tekmovalec vozi v cilj. Glej točko 7.2 
 

13. Predpisani časi 
13.1 Sobotna navigacijska regata: Časovna omejitev za navigacijsko regato je 1:30 uri po startnem signalu. Jadralne 
deske ki ne prečijo ciljne linije v 30 min. po prihodu prvega tekmovalca v cilj se jim šteje prehod zadnje oznake pred 
ciljem (velja za navigacijsko regato).  
13.2 Nedeljski plovi za razred D2: Časovna omejitev posameznih plovov za razred D2 je 30 min. Jadralne deske ki ne 
prečijo ciljne linije v 20 min. po prihodu prvega tekmovalca v cilj dobijo točke »Ni končala« (DNF). 
 
14. Protesti in zahtevki za nadomestilo  
Protestni obrazci so na voljo v regatni pisarni, kjer je potrebno proteste oddati v času za oddajo protestov. Glej pravilo 
61.1(b). 

 
15. Točkovanje 
Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz dodatka A. V kolikor tekmovalec ne pride do cilja, se mu šteje zadnji 
prehod oznake, ki jo je opravil v časovnem limitu (velja samo za sobotno navigacijsko regato). Jadralne deske ki ne 
prečijo ciljne linije v 20 min. po prihodu prvega tekmovalca v cilj se jim šteje prehod zadnje oznake pred ciljem. 
      15.1 Regata za razred D2 je veljavna če se opravi sobotna navigacijska regata in en plov plov v nedeljo. Najslabši 
plov se odbija, če je skupno število vseh plovov vsaj štiri. Navigacijska regata se ne odbija.  
16. Meritve  
Skladnost jadralne opreme pravilom razredov in regatnim navodilom se lahko preveri kadarkoli.  

 
17.Varnost 

Vsi udeleženci morajo nositi rešilne jopiče med tem, ko so na vodi.  
 

18. Nagrade  
Nagrade bodo podeljene naslednjim udeležencem:  
prvi trije jadralci v skupni razvrstitvi 
prve tri jadralke v ženski konkurenci 
prvi trije v kategoriji do 16 let 
prvi trije v kategoriji RS:X, FW, Bic Techno 
prvi trije v skupni razvrstitvi razreda D2 za tip A in tip C, kjer velja sobotni plov in predvideni nedeljski plovi. 
Točkovanje za posamezni razred je veljavno, v kolikor nastopa v njem vsaj pet tekmovalcev. 

 
19.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. Mladoletni tekmovalci pod 18 let morajo ob prijavi priložiti izjavo 
staršev ali skrbnikov. 
 
REGATNI ODBOR 


