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REGATA NA NAJVIŠJEM 

NIVOJU – KRVAVEC 2019 

 

RAZPIS REGATE 
 

 

ORGANIZATOR REGATE JADRALNI KLUB BOHINJ  

v sodelovanju z NAUTIC CLUB ROGLA  

Info: MARKO KAVS, tel. št. +386 41 757 054 

e-mail: info@jkb.si 

RAZRED MINI 12 

KRAJ IN DATUM REGATE Krvavec, Zvoh, 27. – 28.7.2019 

PROGRAM  Dokončna registracija in prevzem regatnih navodil bo v soboto,     27. 

julija 2019 od 9:30 do 10:30 v regatni pisarni pri akumulacijskem 

jezeru na Krvavcu. 

Štart prvega plova: v soboto, 27.7.2019 ob 11:00. 

Urnik naslednjih plovov bo objavljen v regatnih navodilih. 

REGATNA PRAVILA Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih 

pravilih, Pravilih razreda, Regatnem razpisu in Regatnih navodilih. 

PRAVICA DO SODELOVANJA Tekmovalci morajo biti člani enega od jadralnih klubov pod okriljem 

JZS.  

PRIJAVE 

 

- po e-pošti: do sobote 20.7.2019 do 24:00 ure s plačilom štartnine 

na račun Jadralnega kluba Bohinj, Bitnje 11, 4264 Bohinjska Bistrica, 

TRR SI56 0318 6100 0385 986, z navedbo kratice kluba in imena 

jadralca, za katerega je poravnana prijavnina, 

- dokončne potrditve prijave s prevzemom regatnih pravil v soboto 

27.7.2019 od 9:30 do 10:30 v regatni pisarni. 
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Prijavnico za regato jadralci najdejo na spletni strani organizatorja 

www.jkb.si 

OMEJITVE Na Regati na najvišjem nivoju bo lahko nastopilo do 32 tekmovalcev 

in sicer po načelu zgodnjih prijav (first come first). 

Starostna omejitev za tekmovalce: na regato se lahko prijavijo le 

tekmovalci, ki so že dopolnili 18 let. 

ŠTARTNINA Štartnina za Regato na najvišjem nivoju je enotna in znaša 50,00 € 

NAJEM JADRNICE MINI 12 Jadrnice Mini 12 zagotovita Jadralni klub Bohinj in Nautic club Rogla 
kot organizatorja regate. 
 

MERITVE 

 

Organizator zagotovi enake jadrnice in jadra za vse tekmovalce.  

NAGRADE 

 

- Prva nagrada: poleg pokala zmagovalec regate prejme kot nagrado 

tudi letno smučarsko karto 

- Druga nagrada: poleg pokala drugo uvrščeni jadralec prejme kot 

nagrado 5 enodnevnih smučarskih kart 

- Tretja nagrada: poleg pokala tretje uvrščeni jadralec prejme kot 

nagrado 3 enodnevne smučarske karte 

 

Organizator vsem tekmovalcem poleg nagrad zagotavlja brezplačno 

žičnico na Krvavec, majico z dolgimi rokavi in topel obrok. 

 

Podelitev priznanj in nagrad bo po regati na prireditvenem prostoru 

ob akumulacijskem jezeru na Krvavcu približno ob 16. uri. 

 

SISTEM TOČKOVANJA V predtekmovanjih (sobota) bodo tekmovalci razporejeni v 8 skupin 

s po 4. jadralci. Tekmovalci bodo v skupine razporejeni glede na 

dospelost prijave. V skupinah se tekmuje po krožnem sistemu 

(Round Robin). Prvi in drugi iz skupine se uvrstita v izločilne boje. 

V izločilnih bojih (nedelja) se tekmuje na izpadanje. V ⅛ in v ¼ 

finala se tekmuje na en dobljen plov, v ½ finalu, v malem finalu 

(poraženca ½ finalnih dvobojev) in v velikem finalu (zmagovalca ½ 

finalnih dvobojev) se tekmuje na dva dobljena plova.  

REGATNA NAVODILA Regatna navodila bodo na razpolago v regatni pisarni 27.7.2019 ob 

dokončni potrditvi prijave. 

http://www.jkb.si/
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ODKLONITEV 

ODGOVORNOSTI 

 

Tekmovalci sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne 

prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne 

poškodbe, ki bi nastale v zvezi s tekmovanjem.   

 

 

Predsednik regatnega odbora:      Predsednik JK Bohinj: 

         

 

 


