REGATNA NAVODILA
AUDI J-24 CUP 2010-11
1. Pravila
Regata bo potekala po Jadralnih Regatnih Pravilih ISAF
2009-2012, razpisu pokalnega tekmovanja Audi J-24 Cup
in teh regatnih navodilih.
Veljali bodo predpisi za plovbo po slovenskih vodah.

poteka med bojo na desni in regatnim čolnom na levi strani
linije.
8. Štart
Štarti plovov bodo izvedeni po pravilu 26, z opozorilnim
signalom, ki bo dan 5 minut pred štartnim signalom.

2. Obvestila tekmovalcem
Vsakršna obvestila tekmovalcem in morebitne spremembe
regatnih navodil bodo podane tekmovalcem ustno s strani
regatnega odbora na sestanku krmarjev ob 9.30 v baru
'Hangar'.

Opozorilni sig. Zastava J-24

3. Jadrnice in oprema
Regat bo potekala na jadrnicah razreda J-24, ki jih enako
opremljene priskrbi organizator. Posadkam bodo jadrnice
dodeljene z žrebom na sestanku krmarjev.
Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje nastavitev fiksnih
pripon, ter čiščenje podvodnega dela trupa.
Na jadrnice ni dovoljeno razen osnovnega ročnega orodja,
lepilnih trakov, vrvi 5mm ali tanjših in trakcev za na jadra,
nositi nobene druge opreme. Vse elektronske naprave
razen ure in kompasa so prepovedane.
Regatni odbor lahko pregleda kadarkoli in katerokoli
prijavljeno jadrnico, pred in po regati. Če bi ugotovil
kakršnokoli kršitev regatnih navodil, bo takšna jadrnica
diskvalificirana.
4. Omejitev jader
Regatni odbor lahko omeji uporabo jader s signalom ob
pripravljalnem signalu in sicer:
Rumena zastava- obvezna uporaba floka
Zelena zastava –prepovedan uporaba špinakra in tanguna
Jadrnica lahko po lastni presoji jadra z manj jadri, kot ji
predpisuje regatni odbor.
5. Program regate
Predvideni so 4 plovi. Za veljavnost regate zadošča 1 plov.
Štart prvega plova je predviden ob 11.00.
6. Regatno polje in proga
Regatno polje bo postavljeno pred Marino Izola, v primerni
oddaljenosti od vhoda v marino, carinskega pomola in
mestne plaže, glede na vremenske pogoje.
Proga bo privetrno- zavetrna
(palica), jadrnica v vsakem
plovu odjadra dva kroga,
boje pušča levo (glej skico).

1 pisk
Pripravljalni sig. Zastava I
1 pisk
Zadnja minuta
Zastava I dol
1 pisk
Štartni sig.
Zastava J-24 dol1 pisk

5 min do štarta
4 min do štarta
1 min do štarta
0 min do štarta

Pravilo 29.1 – Posamezni odpoklic (zastava X in en zvočni signal)

Pravilo 29.2 – Splošni odpoklic ( zastava 'Prvi ponavljač' in
dva zvočna signala)
Pravilo 32.1 – skrajšana proga (zastava S ), razveljavitev
plova (zastava N)
Odložitev štarta (zastava 'Kodeks')
9. Sistem kaznovanja in protesti
Pravili 44.1 in 44.2 se spremenita tako, da se se zahteva le
en obrat, ki vključuje eno prečenje in eno kroženje.
Tekmovalci lahko vložijo protest neposredno proti
nasprotniku z dvigom protestne zastavice. Jadrnica, ki
prejme protest se lahko odkupi (ob prvi možni priliki) s
kazenskim obratom in s tem ni diskvalificirana. V kolikor se
protest ne razreši med samim plovom, mora jadrnica ki
protestira o tem obvestiti regatni odbor takoj po končanem
plovu pri regatni barki z ustnim opozorilom in z dvigom
protestne zastavice.
Čas za oddajo protestov je 60 minut po tem, ko zadnja
jadrnica konča zadnjo regato. Obrazci za protest so na
voljo pri regatnem odboru, kjer je proteste treba oddati v
času za oddajo protestov. Protestnina znaša 20 EUR.
10. Predpisani časi
Jadrnice, ki ne končajo regate 20 minut za tem, ko je prva
jadrnica prejadrala progo in končala regato, bodo
točkovane ' Ni končala regate' (DNF).
Štart zadnjega plova je najkasneje do 15.30h.
11. Točkovanje
Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja (JRP
dodatek A). Regatni dan bo veljaven, če bo izpeljana vsaj
en plov. V kolikor bodo izpeljani vsi štirje plovi, se vsaki
posadki iz seštevka regatnega dne odbije najslabši
rezultat.
12. Nagrade
S pokali bodo nagrajene prve tri posadke. Podelitev bo
potekala v baru 'Hangar', predvidoma eno uro po uplovitvi
zadnje jadrnice.

Predvidena dolžina plova je med 20 in 40 minut, časovne
omejitve za prvo jadrnico v cilju ni.
7. Oznake, štartna in ciljna linija
Oznake bodo oranžne valjaste boje in regatni čoln z
izobešeno oranžno zastavo. Štartna linija poteka med bojo
na levi in regatnim čolnom na desni strani linije. Ciljna linija

13. Odgovornost
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.

