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Spoštovani jadralci,
pred vami je nekaj novosti v zvezi z udeležbo na Audi J-24 Cup 2010-2011.
Jadralo se bo z osmimi jadrnicami razreda J-24. Regate so namenjene vsem ljubiteljem jadranja z
izjemo tistih, ki so bili kadarkoli člani državnih reprezentanc nacionalnih jadralnih zvez. Regate
bodo spremljali novinarji tiskanih in elektronskih medijev, v katerih boste lahko zasledili vaša
imena, oz. imena ekip, vaše slike iz regate in komentarje poteka regat. Jadrnice tipa J-24, tvorijo v
sklopu JZS nacionalni razred. Posledično se v tem razredu organizira tudi državno prvenstvo.
NOVOSTI V NOVI SEZONI :
- jadrnice smo osvežili, tako v tehničnem, kot v estetskem smislu
- v kolikor, bo prijav več kot je razpoložljivih mest, se bo prijave razširilo na dve skupini, ki bosta
tekmovali ločeno, do malega in velikega finala. Uvrščeni v prvo polovico v vsaki skupini bodo
jadrali v velikem, ostali pa v malem finalu
UDELEŽBA :
Število članov posadke : min. 4 - max. 5
Cena za nastop na Audi J 24 Cup-u 2010-2011 : 1.200,00 Eur (v ceni ni vključen DDV).
PRIJAVE :
Zadnji rok za prijavo je 15.9.2010 oz. do zapolnitve prostih mest
Vsaki prijavljeni jadralni ekipi pripada:
- 6 dni regatnega jadranja v sklopu Cupa-a (v primeru dveh skupin, se kvalifikacije
končajo po 5. regati, 6. dan se koristi za mali in veliki finale
- pokali za prve tri uvrščene posadke na vsakem posameznem Cup-u
- pokali za prve tri uvrščene posadke v velikem in malem finalu
- najem jadrnice J24 v času od 01.10.2010 do finalnih regat za trening : 70,00 Eur *
- Skupni vodeni dvodnevni regatni trening (teoretični in praktični del) : 60,00 Eur/osebo *
- Najem J24 za Državno prvenstvo J24 2010 (datum bo naknadno javljen) : 200,00 Eur *
- cena s 15 % popustom za vsak nadaljnji najem jadrnice J-24
* DDV vključen
_______________________________________________________________________________
Predvideni datumi regat v letu 2009 :
1. regata :
23. oktober
2. regata :
20. november
3. regata :
04. december

Datumi regat v letu 2011 bodo znani
konec letošnjega leta, po potrjevanju
koledarja regat JZS. Predviden start v
letu 2011 bo v drugi polovici februarja.

Toliko na kratko, več o preteklih sezonah J-24 Cup-a, si lahko ogledate na www.cleanport.si
Za katerokoli dodatno informacijo vam bomo z veseljem na razpolago.
Lep pozdrav,
Jure Orel
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