RAZPIS pokalnega tekmovanja

AUDI J-24 CUP 2013/14
1. Organizator
Jadralno Društvo J-24 v
podjetjem Cleanport d.o.o.

sodelovanju

s

2. Pravila
Pokalno tekmovanje bo potekalo po Jadralnih
Regatnih Pravilih ISAF 2013-2016, tem razpisu
in regatnih navodilih posameznih serij. Veljali
bodo predpisi za plovbo po slovenskih vodah.
3. Primernost
Pokalno tekmovanje je namenjeno vsem
posadkam, ki se pred pričetkom pokalnega
tekmovanja v skladu s pozivom prijavijo na
prosta mesta in plačajo štartnino. Posadka šteje
4 (štiri) do 5 (pet) članov, brez omejitev teže.
4. Razredi (dodelitev jadrnic)
Pokalno tekmovanje bo potekalo na jadrnicah
razreda J-24, ki jih priskrbi organizator.
Posadkam bodo jadrnice dodeljene na vsak
jadralni dan z žrebom na sestanku krmarjev.
5. Štartnina
Znesek štartnine za nastop na celotnem
pokalnem tekmovanju znaša 950,00€ + DDV in
zajema 6 dni najema jadrnice za razpisane
regatne dni, 6 organiziranih regatnih dni in
nagrade, 3 dni najema jadrnice za trening in
15% popust pri nadaljnjih najemih jadrnice J/24.
6. Serija za kvalifikacijo in končna serija
Prijavljene posadke bodo razdeljene v dve
ločeni skupini. Vsak skupina bo odjadra 4
regatne dni v kvalifikacijski seriji. Regatni dan je
predvidoma sestavljen iz 4 plovov.
Po zaključeni kvalifikacijski seriji, se bodo višje
uvrščene posadke pomerile med seboj v Zlati
skupini, nižje uvrščene posadke pa v Srebrni
skupini. V končni seriji je za vsako skupino
predvidenih 8 plovov v dveh zaporednih dneh.
7. Razpored tekmovanja
Datumi regatnih dni:
1.skupina
2.skupina
sob. 26.10.2013
ned. 27.10.2013
ned. 10.11.2013
sob. 09.11.2013
sob. 30.11.2013
ned. 01.12.2013
ned. 09.03.2014**
sob. 08.03.2014**
srebrna skupina
zlata skupina
sob. 29.03.2014**
sob. 05.04.2014**
ned. 30.03.2014**
ned. 06.04.2014**
Nadomestni dnevi ne bodo predvideni.

8. Regatna navodila
Regatna navodila bodo na voljo na sestanku
krmarjev ob pričetku vsake serije.
9. Kraj prireditve
Celoten program pokalnega tekmovanja se bo
odvijal v Marini Izola in akvatoriju pred Izolo.
10. Proge in vetrovne omejitve
Proga, ki jo bo v posameznem plovu potrebno
prejadrati, bo privetrno-zavetrna (palica), skica
bo v regatnih navodilih.
Dovoljena povprečna jakost vetra za izvedbo
posameznega plova bo med 2 in 21 vozli.
.

11. Točkovanje
V kvalifikacijski seriji bo uporabljen sistem
enostavnega točkovanja. Serija bo veljavna če
bo izpeljan vsaj en regatni dan v vsaki skupini.
V kolikor bodo izpeljani vsi 4 regatni dnevi v
posamezni skupini, se vsaki posadki v skupini iz
seštevka serije odbije najslabši rezultat.
V končni seriji bo uporabljen sistem
enostavnega točkovanja. Posadka s seboj v
končno serijo ponese število točk, ki je enako
njeni uvrstitvi v kvalifikacijski skupini (te točke
se ne morejo odbijati). V kolikor so izpeljani vsaj
4 plovi v posamezni skupini, se vsaki posadki iz
seštevka serije odbije najslabši rezultat, v
kolikor je izpeljanih vseh 8 plovov, pa dva
najslabša rezultata.
V končnih rezultatih pokalnega tekmovanja
2013/14 bodo posadke Srebrne skupine
uvrščene za posadkami Zlate skupine.
12. Nagrade
S pokali bodo v kvalifikacijski seriji nagrajene
prve tri posadke vsakega regatnega dne.
V končni seriji bodo s pokali in medaljami
nagrajene prve tri posadke v Zlati in s pokali
prve tri posadke v Srebrni skupini na zaključni
slovesnosti s pogostitvijo posamezne skupine.
13. Odklonitev odgovornosti
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno
odgovornost. Glej JRP 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 njej.
14. Dodatne informacije
Jadralno Društvo J-24, tel: 05 640 52 01,
e-mail: cleanport@siol.net.

** datumi so okvirni, in bodo potrjeni po sprejetju koledarja regat JZS 2014

