Otvoreno ekipno prvenstvo Zagreba
ZA KLASU OPTIMIST
24. Zagrebačka proljetna regata
Zagreb Jarun, Hrvatska, 16.-17. 3. 2019.

OGLAS REGATE
1. Jedriličarski klub sv. Nikola
Zagreb
Web: https://zagrebopensailingweek.wordpress.com/ e-mail: josipgolem@gmail.com
2. MJESTO ODRŽAVANJA
Zagreb, Jarun.
3. PRAVILA
a. Regata će se voditi prema Regatnim pravilima.
b. Primjenjuje se Dodatak D Pravila momčadskih natjecanja.
4. REKLAMIRANJE I BROJEVI MOMČADI
a. Od jedrilica se može zahtijevati da ističu reklamu sponzora regate.
b. Jedrilice moraju isticati broj momčadi na pramcu i krmenom zrcalu. Brojevi će biti dostupni na
premjeravanju.
5. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
a. Na regati mogu sudjelovati svi/e jedriličari/ke klase Optimist verificirani kod nacionalnih saveza za
2019. godinu.
b. Momčad se sastoji od najmanje 4 jedriličara, a najviše 5 (4 + rezerva).
c. Jedriličari/ke s pravom sudjelovanja mogu se prijaviti na prvenstvo isključivo ispunjavanjem
prijavnice i uplatom startnine na račun JK sv. Nikola.
(IBAN: HR492480081100659631) do 16. ožujka 2019.
d. Naknadne prijave biti će prihvaćene uz dvostruku startninu.
6. STARTNINE
Zahtijevana startnina je 100,00 KN po natjecatelju.
7. RASPORED
Datum
16. ožujak
16. ožujak
17. ožujak

Vrijeme
09:00 – 10:00
10:00
10:00 – 10:30
10:30
09:00 – 09:30
10:30
18:00

Registracija
Svečano otvaranje prvenstva
Sastanak vođa momčadi sa RO i Presuditeljima
Prvi signal upozorenja
Sastanak vođa momčadi sa RO i Presuditeljima
Prvi signal upozorenja
Svečano proglašenje

8. PREMJERAVANJA
a. Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu premjeravanja.
b. Prije upisa potrebno je dodatno premjeriti trup, kobilicu, kormilo, jarbol jedro.
c. Jedrilica mora zadovoljiti dodatnu provjeru da bi se upisala.
d. Broj na jedru mora odgovarati broju jedra u svjedodžbi.
9. UPUTE ZA JEDRENJE
Upute za jedrenje će biti dostupne na registraciji.
10. KURSEVI
Jedrit će se kurs "S u desno".
11. BODOVANJE
Primjenit će se sustav bodovanja prema pravilu D3.
12. BRODOVI PODRŠKE
Brodovi podrške moraju biti označeni brojem koje će dobiti prilikom registracije.
13. SMJEŠTAJ JEDRILICA
Jedrilice će biti smještene unutar zgrade Tehničke kulture, a brodovi podrške na njima predviđenim
mjestima.
14. RADIO VEZA
Jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu dostupne svim
jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na pokretne telefone.
15. NAGRADE
a. Za tri prvoplasirane momčadi i njihovog trenera organizator će dodijeliti nagrade.
b. Za prvoplasiranu momčad čiji su jedriličari verificirani za isti klub koji je član ZJS-a i njihovog
trenera ZJS će dodijeliti nagrade I titula prvaka grada Zagreba.
c. Organizator zadržava pravo proširiti fond nagrada.
16. NASLOVI
Naslov Prvaka Zagreba će se dodijeliti prvoplasiranoj momčadi čiji su jedriličari verificirani za isti klub koji
je član ZJS-a.
17. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI
Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju.
Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u
vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.
18. SMJEŠTAJ
Za sve informacije o smještaju možete kontaktirati klub na neki od kontakata:
JK sv. Nikola
1000 Zagreb Hrvatska
Kontakti: Josip Golem / Miroslav Bjelajac / Boris Majcen / Nina Bjelajac
mob: +385 91 567 3149 / + 385 98 352 085 / +385 98 623 892 / +385 98 826 344
E-mail: josipgolem@gmail.com miroslav.bjelajac@zg.t-com.hr chborris@gmail.com
bjelajacnina@yahoo.co.uk

