22. tradicionalno Ankaransko novoletno srečanje ljubiteljev morja in
jadranja

Ankaranska regata 2019
5. januar 2019
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.
To so edina pravila, ki veljajo.

PRIMERNOST IN PRIJAVA
Ankaranska regata 2019 je odprta za vse jadrnice vseh razredov.
Pravico nastopanja imajo vse pravočasno prijavljene jadrnice.
Zadnji rok za prijavo ter plačilo startnine je v soboto, 5. januarja 2019 do 11:00.

RAZREDI IN NJIHOVA RAZPOREDITEV
Jadrnic ne bomo razvrščali po razredih.
STARTNINA
Startnina znaša 10 EUR za vsakega udeleženca regate.

Pozna startnina znaša 12 evrov za vsakega udeleženca regate.
Posadke lahko pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice pošljejo po elektronski pošti.
Posadke ki se bodo na regato prijavile v soboto, 5.1.2019, bodo sprejete proti plačilu višje, pozne
startnine.
V ceno startnine je vključena jutranja (zajtrk) in popoldanska (pozno kosilo) ter večerna pogostitev za
celotno posadko.
Plačilo se opravi ob registraciji v gotovini v kolikor ni bilo izvedeno na kateri koli drugi način, s katerim
se organizator strinja.
Posadke, ki bodo štartnino poravnale preko TRR IBAN SI56 0475 1000 0444 165 naprošamo, da to
storijo do četrtka, 3.2.2019.
Posadke, ki želijo, da jim račun za startnino izdamo na podjetje, klub ali ostale pravne osebe
naprošamo, da prijavnico skupaj s podatki o podjetju pošljejo v predprijavi, oziroma podatke ob prijavi
čitljivo napišejo na prijavnico, ter, v kolikor je to mogoče, startnino nakažejo na transakcijski račun
društva WADA do četrtka, 3.2.2019
PROGRAM
Program se bo odvijal po naslednjem časovnem razporedu.
Datum
5.1.2019

Ura

Opis

09:00 – 10:30
10:55
11:00
15:00
18.00
19:00
19:30

Prijave, plačilo startnine, zajtrk
Prvi opozorilni signal
Start
Zaključek regate in druženje na pomolu
Zaključek druženja na pomolu in odhod na večerjo v Korta bar.
Večerja
Podelitev nagrad

MERITVE
Meritev regatni odbor ne bo izvajal. V primeru spora glede dejstev, ki bodo imele vpliv na izračun
''novoletnega jadralskega koeficienta'' pa lahko preveri stanje dejstev in zasliši priče.
REGATNA NAVODILA
Regatna navodila bodo na voljo ob potrditvi prijave in plačilu startnine v regatni pisarni.
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. V kolikor
jadrnica tega ne stori bo regatni odbor zamižal na obe očesi, ko bo prečkala ciljno črto.
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

Uporaba radijskih zvez s strani regatnega odbora ne bo posebej nadzirana, organizator pa priporoča,
da jakost sprejemanja in oddajanja signalov na frekvencah, ki ne sovpadajo s frekvencami VHF kanala
69 ne presega jakosti sprejema na omenjenem kanalu.

Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, namreč 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:
- absolutno prvi
- posadka z najštevilčnejšo udeležbo na meter dolžine čez vse (število članov ne sme presegati
dovoljenega števila ljudi na krovu za posamezno jadrnico)
- EKO + posadka: posadka ki bo najočitneje in najbolj izvirno poskrbela za čim manj odvrženih
odpadkov.
- najboljša v celoti ženska posadka
- pošteno zadnji
- najboljša posadka kluba Wada
Podelitev nagrad bo na dan prireditve ob 19:30 v baru KORTA v Ankaranu.
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
Občina Ankaran v letu 2019 opušča uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na javnih
prireditvah. Ker se bo na prizorišču delila hrana in pijača, posadke naprošamo, da poskrbijo – v kolikor
je le mogoče – za lastno posodo in pribor. Kot pravi jadralci poskrbimo, da bomo ustvarili čim manj
nepotrebnih plastičnih odpadkov, ki v določeni obliki prej ali slej končajo v morjih. Morje in življenje v
njem nam bodo hvaležni.
Posadka, ki bo najbolj izvirno poskrbela za rešitev problematike z odpadki bo prejela simbolično
nagrado.
DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate. Med potekom dogodka je dosegljiv na:
- GSM: 041 380 698
- VHF: 69. Kanal

Dodatek A:
Lokacija regatnega polja:

