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Vabilo k prijavi na Audi J-24 Cup 2013-14
Približuje se že trinajsta sezona jadralnega pokalnega tekmovanja Audi J-24 Cup, kjer na povsem enakih
jadrnicah zares pridejo do izraza le krmar in posadka, brez bremena lastništva, priprave in vzdrževanja
jadrnice in opreme. Tekmovanje sestavljeno iz ciklusa treh jesenskih in treh spomladanskih regat se odvija v
Izoli na floti osmih jadrnic razreda J-24, ki jih priskrbi organizator. V kolikor, bo prijavljenih posadk več kot
je razpoložljivih mest, se bo prijave razširilo na dve skupini. Skupini bosta pet regatnih dni tekmovali
ločeno, nato pa bodo uvrščeni v prvo polovico v vsaki skupini jadrali v velikem, ostali pa v malem finalu.
Komu je namenjen Audi J-24 Cup ?
Od lani je tekmovanje namenjeno prav vsem ljubiteljem jadranja brez izključevanja jadralcev olimpijskih
razredov, tako se bodo v posadke lahko vključili tudi najizkušenejši slovenski jadralci in popestrili dogajanje
na regatnem polju. Vsaka prijavljena ekipa bo zastopala svoj matični klub, jadralci in krmarji pa se lahko iz
regate v regato menjujejo. Posamezen klub ima lahko prijavljenih tudi več posadk in ni obvezno, da so vsi
člani posadke pripadniki istega kluba.
Zakaj na Audi J-24 Cup ?
V sicer manj jadralno intenzivnem delu leta, lahko obstoječe posadke ali ekipe sestavljene iz članov kluba
na regatah izpopolnjujejo svoje znanje in usklajenost, ter se ob tem realno primerjajo s konkurenti z enakim
»orožjem«, ob nizkem strošku in brez skrbi za plovilo in opremo. Marsikateri član odmevnejših slovenskih
posadk se je kalil tudi v J-24 Cup-u. Vaši uspehi, rezultati, slike in doživetja bodo redno zabeleženi na
internet strani Audi J-24 Cup-a, regate pa bodo spremljali tudi novinarji tiskanih in elektronskih medijev.
Udeležba, prijavnina in prijave:
- Število članov posadke med regato: 4 ali 5
- Prijavnina ekipe za nastop na Audi J-24 Cup-u 2013-2014 je 950,00 € brez DDV. Plačilo je možno tudi
na obroke.
- Zadnji rok za prijavo je 30.9.2013 oz. do zapolnitve prostih mest
Prijavnina vključuje
- 6 dni najema jadrnice J-24 za regatno jadranje v sklopu Audi J -24 Cup-a
- 3 dni najema jadrnice J-24 za trening
- 6 organiziranih regatnih dni (predvidoma štirje polovi na dan), z vsemi dokumenti, regatnim odborom,
regatnim poljem, razglasitvijo rezultatov in podelitvijo pokalov za prve tri uvrščene posadke na vsakem
posameznem Cup-u
- Vsak nadaljnji najem jadrnice J-24 s 15 % popustom
Predvideni datumi regat v letu 2013 :
Datumi regat v letu 2014 bodo znani
1. regata :
26-27 oktober
konec letošnjega leta, po potrjevanju
2. regata :
9-10 november
koledarja regat JZS. Predviden start v
3. regata :
30november-1 december
letu 2014 bo v drugi polovici februarja.
Toliko na kratko, več o tem kako je potekal J-24 Cup v preteklih sezonah, rezultate, nekaj utrinkov z regat
in galerijo pa si lahko ogledate na www.cleanport.si/j24/index.html. Za vse dodatne informacije smo vam z
veseljem na razpolago.
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