Siscia

Hrvatski jedriličarski klub

Sisak

UPUTE ZA JEDRENJE

31. REGATA SVETOG KVIRINA
Zadar, 11. lipanj 2022.
1.

PRAVILA
Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Pravilima jedriličarskih natjecanja.
Jedrilice bodovane s “OCS”-om kaznit će se s 5 bodova.
Sve jedrilice moraju isticati reklamu dodijeljenu od organizatora.

2.

IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE
Bilo koja izmjena u Uputama za jedrenje objavit će se 1 (jedan) sat prije nego se primjenjuje, a bilo
koja izmjena rasporeda jedrenja objavit će se do 21:00 sat, dan prije nego se primjenjuje.

3.

OBAVIJESTI NATJECATELJIMA
Obavijesti natjecateljima će se postaviti na službenu oglasnu ploču smještenoj u JK Uskok.
Ulaz u Regatni ured će biti ispred hangara.
Na moru Regatni odbor će komunicirati sa natjecteljima na VHF 14 kanalu.
DP Dok se natječe, osim u nuždi, jedrilica ne smije niti odašiljati niti primati glasovne podatke
razgovore ili koji nisu dostupni svim brodovima.

4.

SIGNALI NA KOPNU
Signali na kopnu isticati će se na jarbolu u JK Uskok.

5.

RASPORED JEDRENJA
Jedrenje
1.

Dan i datum
Subota 11. lipanj 2022.

Vrijeme signala upozorenja
09:55

Kurs
cca 18 nM

6.

ZASTAVA KLASE
Zastava klase bit će “K” MSK-a.

7.

PODJELA U GRUPE
Podjela jedrilica u grupe objavit će se nakon zaključenja prijava na oglasnoj ploči prije starta jedrenja i
ne može biti temelj za zahtjev za ispravak plasmana. Jedrilice će biti svrstane u skupine kako slijedi:
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Ako za neku skupinu bude prijavljena samo jedna jedrilica, bit će svrstana u najbližu skupinu sa većim
Loa.
8.

IZMJENA POSADE
Regatni odbor može dopustiti moguće izmjene posade na temelju pismenog traženja kormilara
podnesenog najkasnije 1(jedan) sat prije predviđenog vremena za start jedrenja.

9.

REGATNO PODRUČJE
Regatno područje bit će Zadarski kanal.

10.

KURS
Start - o. Jidula – Ošljak - Cilj. Prilikom obilaženja otoke Jidula i Ošljak ostaviti s lijeve strane.
OZNAKE
Oznaka starta će biti crvena plutača.
Oznaka cilja će biti crvena plutača.
Oznake kursa će biti otoci Ošljak i Jidula.

11.

12.

START
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Jedrenje će startati prema pravilu 26 RRS-a.
Linija starta će biti između koplja sa istaknutom narančastom zastavom na gatu JK Uskok na
desnom kraju i crvene plutače na lijevom kraju.
Jedrilica koja ne starta u vremenu 10 minuta nakon njenog startnog signala bit će bodovana “DNS”om.
13.

CILJ
Linija cilja će biti između narančaste zastave na gatu JK Uskok i crvene plutače.

14.

OGRANIČENO VRIJEME
Ograničeno vrijeme prolaska kroz cilj za navigacijsku regatu je subota 11. 06. 2022. u 20:00
sati.

15.

ODUSTAJANJA
Jedrilica koja odustane u nekom jedrenju iz bilo kojeg razloga, mora čim prije izvijestiti Regatni odbor
o odustajanju.

16.

PROSVJEDI
Prosvjedno vrijeme je 1 sat nakon završavanja prosvjednika ili prekida jedrenja.
Obrasci zahtjeva za saslušanje dostupni su u uredu regate.
Obavijesti će biti postavljene unutar 30 minuta nakon isteka prosvjednog vremena radi informiranja
natjecatelja o saslušanjima u kojima su stranke ili su navedeni kao svjedoci. Saslušanja će biti u uredu
žirija.

17.

BODOVANJE
Neće biti odbacivanja najgorih bodova.

18.

ODGOVORNOST
Natjecatelji sudjeluju u regati na svoju odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik trebaju poduzeti
mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama. Organizator otklanja
svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, jedrilica ili trećih osoba prije, za vrijeme i
poslije regate.
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