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1 Pravila 

 
1.1 Veljajo mednarodna regatna pravila RRS 2017-2020 – Appendix B Windsurfing 

Competition Rules, ta razpis, pravila jadralnih razredov in regatna navodila na 
voljo ob registraciji. 

1.2 Za razred ID2CA Division II veljajo pravila mednarodne zveze ID2CA 
1.2.1 Razvrstitev za razred ID2CA Division II velja za mednarodno lestvico razreda s 

koeficientom 1. 
1.3 V primeru jezikovnega nesporazuma, je veljaven angleški jezik. 
1.4 V primeru nesporazuma med razpisom in regatnimi navodili, so veljavna 

regatna navodila 

2 Oglaševanje  

2.1 Organizator lahko dodeli oglaševalski material za jadra in deske.   

3 Primernost in prijave 

3.1 Tekmovanje velja za naslednje razrede: Open, Foil, FW, RS:X, Bic Techno, 
ID2CA 

3.2 Razred in kategorija sta veljavna, če štarta vsaj pet tekmovalcev.  
3.3 Tekmovanje je veljavno za razred ID2CA Division II za vse jadralce tega 

razreda, ki so člani zveze ID2CA z nalepkami na deskah/jadrih, ki jih dobijo 
preko IWA/ID2CA 

3.4 Predprijave sprejemamo preko spletne prijave na naslovu 
http://www.piranja.si/prijava/ 

3.5 Predprijave se možne do 31.avgusta 2017. 
3.6 Prijava in plačilo štartnine je možno v petek 1. septembra 2017 od 18:00 do 

21:00 in v soboto 2. septembra 2017 od 8:30 do 10:00 v prijavni pisarni v 
Jadralnem klubu Pirat Portorož.  

3.7 Prijava velja, ko je plačana štartnina. Regatna navodila bodo na voljo ob plačilu 
štartnine. 

3.8 Mladoletni tekmovalci mlajši od 18 let morajo ob prijavi predložiti podpisano 
dovoljenje staršev ali skrbnikov, na voljo na spletni strani tekmovanja. 

4 Štartnina  

4.1 Štartnina znaša 25 € za tekmovalca, ki je poslal predprijavo do 31. Avgusta 
2017. Za ostale je štartnina 35 €. 

4.2 Za otroke do 16 let znaša startnina 10€. 
4.3 Štartnino lahko plačate na račun JK Pirat ali v prijavni pisarni v gotovini na dan 

prijave.  
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5 Program  

Dan Čas Dogodek Kraj 

Do četrtek, 31. 
avgust 2017 

24:00 Predprijave  Online at 
www.piranja.si 

petek, 1. 
september 2017 

18:00-21:00 Prijave JK Pirat Portorož 
Race office 

sobota, 2. 
september 2017 

08:30 - 10:00 
 

Prijave JK Pirat Portorož 
Race office 

 12:00 Start Piranja Race 
 

Regatno polje 
Piranja 

 16:00 Start Piranja SUP 
Race 

Regatno polje  
SUP 

 16:30 
 

Pogostitev za 
udeležence regate 

JK Pirat Portorož 

 17:30 razglasitev 
rezultatov in 
podelitev nagrad 

JK Pirat Portorož 

 19:00 Zabava z 
žrebanjem nagrad 

JK Pirat Portorož 

Sunday, 3. 
September 2017 

11:00 Prvi možen start 
regate ID2CA 

Regatno polje 
ID2CA Division II 

 15:00 Zadnji možni start 
regate ID2CA  

Race course 
ID2CA Division II 

 17:00 Razglasitev 
rezultatov in 
podelitev nagrad za 
razred ID2CA 

JK Pirat Portorož 

 
5.1 Start regate Piranja v soboto, 2.9. je predviden ob 12:00 
5.2 Prvi možni start regate v nedeljo je predviden ob 11:00 
5.3 Zadnji možni start v nedeljo, 3.9. je ob 15:00 
5.4 Dodatne spremljevalne aktivnosti bodo objavljene na spletni strani dogodka. 

6 Regatna navodila 

6.1 Regatna navodila bodo na voljo na oglasni deski na dan registracije 
tekmovalcev in na spletni strani dogodka. 

7 Regatno polje  

7.1 Piranja ˝all you can ride Windsurf race˝ 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. 
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7.2 Regatno polje za razred ID2CA, ki bo v nedeljo, predstavljeno v regatnih 
navodilih.  

7.2.1 Veljavni plovi za razred ID2CA bodo: plov Piranja All you can ride Windsurf 
race v soboto in do največ štirje plovi, na sporedu v nedeljo 

7.2.2 Od nedeljskih plovov se eden odbija, v kolikor so izpeljani vsi štirje 
7.2.3 Vsaj en plov mora biti končan, da je serija veljavna (velja za Division II) 
7.2.4 Match race za razred ID2CA je lahko alternativa flotni regati, v kolikor bi to 

dovoljevale razmere  

8 Točkovanje 

8.1 Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja 

9 Nagrade  

9.1 Prvi trije tekmovalci bodo nagrajeni v absolutni kategoriji in po razredih 
9.2 Posebne nagrade bodo podeljene v nedeljo za razvrstitev v razredu ID2CA-

Division II. 

10 Odklonitev odgovornosti 

10.1 Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej pravilo RRS 4, 
Odločitev za tekmovanje. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za 
materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršni koli zvezi z 
regato, med njo ali po njej. 

11 Dodatne informacije 

11.1 Vremenski pogoji: Tekmovanje se bo izvedlo v vseh vremenskih pogojih, ki še 
dopuščajo varno plovbo. 

11.2 Vremenski pogoji v tem času so večinoma mediteranski, s termičnimi vetrovi SZ 
smeri jakosti od 6-12 vozlov. Morje je mirno ali rahlo valovito. 

11.3 Pred prihajajočo vremensko fronto pihajo večinoma južni vetrovi (JZ-JV), jakosti 
12-25 vozlov. 

11.4 Po prehodu fronte in močni rasti zračnega tlaka zapiha burja iz smeri SV, 
jakosti od 15 do 35 vozlov. Predvidoma je najmočnejša zjutraj. 

11.5 Zaliv je zaščiten pred večjimi valovi močnejših vetrov iz južnih in SV smeri. 
11.6 Parkiranje in Avtodomi 

Brezplačno parkiranje za tekmovalce je možno na parkiriščih fakultete za 
turizem in parkirišču hotelov Bernardin,  za katerega bo izdano omejeno 
število izstopnih listkov. Na območju kluba je ob predhodni najavi in plačilu 
prostora za pet avtodomov. 

11.6.1 Nočitve so možne: 
-Preko agencije Maestral: info@mestral.si 
-v sosednjem hotelu Bernardin: www.bernardingroup.si  
-v zasebnih sobah preko portalov Booking in Airbnb 
-Avtokamp je 3km oddaljen do kluba z dostopom do morja.  
V začetku septembra je še vedno visoka sezona, zato je pravočasna 

rezervacija nujna. 
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11.7 Jadralni klub in območje tekmovanja 
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