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REGATNA NAVODILA
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02

ORGANIZIRA DRUŠTVO
YACHT CLUB ČUPA - JADRALNI KLUB ČUPA

Sistiana Mare 34011 Sesljan/Sistiana (TS) tel./fax 040/299858
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Upravni odbor društva

03

Regatni Odbor
Predsednik:
Člani:

FAVRETTO DAVIDE
BAGAT PATRIZIA

04
Program regate:
04.1 Štart v soboto, 26. junija ob 21:00 uri
05
Pravilniki:
05.1 Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili 2021 – 2024.
05.2 Regata je razvrščena v kategorijo C, II. razdelek dodatka 1 k pravilu št. 20 R.R.S.
06
Signali na obali:
06.1 Kot dodatek k signalom na obali, kot jih določa R.R.S., bodo uporabljeni naslednji signali na obali:
a)
Zastava “AP-KODEKS” - regata je odložena, obvestilni signal ne bo izobešen prej kot v 45' od spusta
signala
b)
“N” danes ne bo opravljena nobena regata.
07
Prijava: (v skladu z obvestilom)
07.1 Prijave na regato so veljavne, če jih tajništvo YC ČUPA (Tel/Fax: 040/299858) prejme najkasneje do 18.00 ure v
soboto, 26. junija 2021 na načine, kot jih določa vodič FIV 2021 – 2024 z veljavnimi posodobitvami. Prijava na
regato je možna po faksu oziroma elektronski pošti, če je potrjena do 18.00 v soboto, 26. junija 2021, v
obratnem primeru je prijavitelj izključen iz regate.
08
Obvestila sodelujočim:
08.1 Obvestila sodelujočim in spremembe regatnih pravil bodo izobešena na oglasni deski za obvestila na sedežu YC
ČUPA najkasneje 2 uri pred obvestilom o štartu prvega plova.
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9.1
9.2

Regatno polje:
Kot v prilogi ob regatnih navodilih.
Štart in cilj v območju pred sesljanskim pristanom.

10
Proga:
10.1 Proga bo palica s fiksnima koncema približno 32 Mg/m, na koncih označena z dvema bojama, ki ju je treba
pustiti na levi, od katerih je št. 1 postavljena pred izhodom iz sesljanskega zaliva, št. 2 pa v morju pred Piranom.
11
Štartna linija:
11.1 poteka med drogom z oranžno zastavo na plovilu regatnega odbora in valjasto bojo št. 1 oranžne barve
12
Boja št. 2:
postavljena bo v morju pred Piranom na stični točki severno od piranske punte in vzhodno od rdečega
svetilnika, ki stoji na vhodu v mestno pristanišče Piran. Valjasta boja je oranžne barve in jo je treba pustiti na
levi.
BOJA PIRAN N 45.31.689
E 013.33.616
13
Ciljna linija:
13.1.1 postavljena je kot vrata in poteka od oranžne valjaste boje do plovila na cilju. "Vrata" bodo postavljena v
bližini uvoza v sesljanski pristan ne daleč od svetleče signalne boje parka Sesljan/Devin.
45°45’56,3” N

13°37’17,13” E

13.1.2 "Vrata" je potrebno prevoziti tako, da se boja pusti na levi, plovilo na cilju pa na desni strani, pri čemer
mora biti obala v vsakem primeru na desni.
13.1.3 V primeru slabega vremena bo plovilo na cilju nadomeščeno z oranžno valjasto bojo.
13.1.4 Priporočamo, da med prečkanjem ciljne črte z zvočnim signalom opozorite na svoj prihod in takoj nato po
radijski zvezi zahtevate potrditev.
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Štartni signali (RRS 26):
POMEN

ČAS

SIGNAL

ZVOČNI
SIGNAL
1 pisk
1 pisk
1 pisk
1 pisk

Opozorilni signal
- 05
Dvig zastave O
Pripravljalni signal
- 04
Dvig zastave I oziroma P
Zadnja minuta
- 01
Spust zastave I oziroma P
Štartni signal
- 00
Spust zastave O
15
Odpoklici:
15.1 Posamezni odpoklic: v skladu z RRS 29.1.
Kršitev navedenega pravila se sporoči po štartu z zastavo "X" C.I. in zvočnim signalom.
15.2 Splošni odpoklic: v skladu z RRS 29.2, opravi se z dvigom zastave "prvi ponavljač" in dvema zvočnima
signaloma.
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Predpisani časi:
16.1 Čas regate se izteče ob 10.00 uri v nedeljo, 27. junija 2021. Če pride do navedene ure na cilj samo eno
plovilo, se čas podaljša za pol ure.
17
Nočna plovba:
17.1 Od sončnega zahoda do zore, torej v dogovorjenem času med 20.45 in 05.00 po italijanskem času se II.
del Pravilnika ISAF nadomesti z Mednarodnimi predpisi za preprečevanje trčenj na morju. V navedenem
času morajo plovila imeti vklopljeno ustrezno navigacijsko opremo.
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Izjava o spoštovanju pravil:
18.1 Skiperji so dolžni takoj po prihodu predložiti izjavo o upoštevanju pravil (glej točko 19) o celovitem
spoštovanju pravil (priloženo k tem navodilom) z navedbo ure prehoda mimo boje št. 2, natančnega
časa prihoda v cilj in vseh drugih koristnih podatkov. Morebitne izjave o kršitvi s strani drugih plovil,
navedene v izjavi, ne bodo upoštevane, saj ne predstavljajo "protesta" v skladu z veljavnim pravilnikom
I.Sa.F.
19
Izjava o upoštevanju pravil mora biti oddana v poštni nabiralnik oziroma na tajništvu na sedežu društva
organizatorja takoj po zaključku regate oziroma do 11:30 ure v nedeljo, 27. junija 2021.
20
Oprema:
20.1 Vsako plovilo mora imeti minimalno opremo, kot jo določa zakon. V vsakem primeru morajo biti plovila
opremljena v skladu z veljavno zakonodajo, česar regatni odbor ne bo preverjal. Zato v vsakem primeru
skiper nosi odgovornost v primeru nezgode in ugotovitve kršitev s strani organov zaradi nespoštovanja
zakonskih določil.
21
Radijski kanali:
21.1 Za povezave je predviden VHF kanal 72.
22
Protesti:
22.1.1 Morebitne proteste se vloži pri tajništvu društva organizatorja v dveh urah po prečkanju ciljne linije
oziroma do 11.30 ure v nedeljo, 27. junija 2021 na ustreznem obrazcu (prevzeti ga je možno v tajništvu)
ob hkratnem depozitu v višini 100,00 evrov. Protesti bodo obravnavani v najkrajšem možnem času.
22.2 Regatni odbor mora biti takoj po prečkanju ciljne linije obveščen o nameravani vložitvi protesta. S tem je
spremenjeno pravilo RRS 61.1 a, sicer protest ni veljaven.
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Odgovornost:
23.1 Sodelujoči se regate udeležijo na lastno tveganje in odgovornost. Vsak sodelujoči lahko po štartu računa
zgolj na lastna varnostna sredstva. Po odredbi pristaniške kapitanije so plovila v regati dolžna omogočati
prosto plovbo ladjam na poti.
VSAK morebitni ODSTOP mora biti čim je možno sporočen regatnemu odboru po VHF kanalu 72 s
potrditvijo "prejema" in/oziroma telefonsko na številko 040299858 ali na številko 3496681537 Alessio
Pincin.
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Podelitev nagrad:
24.1 Podelitev nagrad bo potekala v nedeljo 27. junija 2021 ob 12:00 uri na sedežu JK Čupa v sesljanskem
zalivu
25
Če plovilo odvrže v morje odpadke, se kaznuje s 50% nazadovanjem na končni razvrstitvi (RRS
55).
ORGANIZACIJSKI ODBOR

