
24. tradicionalno Ankaransko novoletno srečanje ljubiteljev
morja in jadranja

Ankaranska regata 2022
8. januar 2022

Ankaran – Valdoltra

RAZPIS ZA REGATO

ORGANIZATOR

Športno-kulturno društvo WADA
Polževa 1
SI-5270 Ajdovščina
Slovenija

El. pošta: info@wada.si
Splet: www.wada.si

PRAVILA

Regata bo potekala po pravilih , kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
Protokoli glede COVID-19 bodo objavljeni na uradni oglasni deski prireditve. 
Objavljeni so lahko kadarkoli, v njih pa bo napisano ali imajo status pravila.

REGATNA NAVODILA IN OBVESTILA

Regatna navodila in obvestila bodo objavljena na uradni oglasni deski 
tekmovanja: www.wada.si 
Vse spremembe regatnih navodil bodo objavljene pred 10:00 na dan 
tekmovanja.
Na uradni oglasni deski bo na voljo tudi prijavnica in vloga za protest.

PRIMERNOST IN PRIJAVA

Ankaranska regata 2022 je odprta za vse jadrnice vseh razredov.
Pravico nastopanja imajo vse pravočasno prijavljene jadrnice.
Zadnji rok za prijavo ter plačilo startnine je v sredo, 6. januarja 2022 do 12:00

http://www.wada.si/
http://www.wada.si/


RAZREDI IN NJIHOVA RAZPOREDITEV

Jadrnic ne bomo razvrščali po razredih.

STARTNINA

Startnina  znaša  6  EUR za  vsakega člana  posadke.  Pozna startnina  znaša  8
evrov za vsakega člana posadke.
Posadke se prijavijo preko spletne prijavnice.
Posadke ki se bodo na regato prijavile do ponedeljka, 3.1.2022, bodo sprejete
proti plačilu startnine
Posadke  ki  se  bodo  na  regato  prijavile  od  ponedeljka  3.1.2022,  do  srede,
6.1.2022, bodo sprejete proti plačilu višje, pozne startnine.

Plačilo se opravi ob registraciji preko nakazila na TRR: 
IBAN SI56 0475 1000 0444 165 

PROGRAM

Program se bo odvijal po naslednjem časovnem razporedu.

Datum:
8.1.2022

Ura Aktivnost

08:30–10:30 Podelitev darilnih vreč.
10:55 Prvi opozorilni signal
11:00 Start
15:00 Zaključek regate.

Podelitev nagrad in priznanj: Priznanja in nagrade bodo udeležencem poslana
po pošti.
 

MERITVE

Meritev regatni odbor ne bo izvajal.

KRAJ PRIREDITVE

Na prilogi A je prikazana lokacija regatnega polja.

PROGE

Uporabljena bo trikotna proga z dvema krogoma. Organizator lahko v primeru
neugodnih  vremenskih  razmer  progo  skrajša  oziroma  regato  odpove.
Spremembe proge bodo signalizirane kot  je predvideno v regatnih navodilih
oziroma regatnih pravilih.

SISTEM KAZNOVANJA



Jadra se po načelu »fair play«. Jadrnica se je dolžna za prekršek odkupiti po
pravilu 44.1. Pravilo 44.1 se spremeni tako, da se kazen z dvema obratoma
zamenja s kaznijo z enim obratom.

TOČKOVANJE

Kdor pripelje čez ciljno linijo prvi, zmaga. Ostali so razvrščeni po vrstnem redu
kot so prevozili ciljno linijo. Regata bo veljavna, če bo izpeljan en plov.

RADIJSKE ZVEZE

Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, lahko regatni
odbor uporabi VHF kanal 69 za sporočanje številk na jadru ali premcu jadrnic, ki
so  bile  OCS.  Uporaba  VHF  zveze  oz.  napaka  pri  oddaji  s  strani  Regatnega
odbora,  se  ne  bo  smatrala  kot  veljaven  razlog  za  protest  ali  zahtevek  za
nadomestilo v nobenem primeru.

NAGRADE

Nagrajene bodo naslednje posadke:
- absolutno prvi
- pošteno zadnji
- najboljša posadka društva Wada
- najboljši med enakimi, če bodo tekmovale vsaj tri jadrnice istega tipa,

Vsaka posadka bo prejela tudi plaketo za udeležbo na srečanju.

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.

ZAVAROVANJE

Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti  obvezno zavarovana za odgovornost do
tretjih oseb.

OKOLJSKA OZAVEŠČENOST

V času ko vsakodnevno prejemamo novice o težavah, ki jih povzroča odpadna
plastika v morju, je najprej dolžnost nas jadralcev, da poskrbimo za čisto morje
in obalo. 



DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije lahko dobite pri  organizatorju regate. Med potekom
dogodka je dosegljiv na:
- GSM: 041 380 698
- VHF: 69. Kanal
- http://www.wada.si/24-novoletna-regata-oglasna-deska/
- e-pošta: info@wada.si

DODATEK A:
Lokacija regatnega polja:

http://www.wada.si/24-novoletna-regata-oglasna-deska/
mailto:info@wada.si



