Jadralni klub Savinja
Rečica ob Savinji 139
3332 Rečica ob Savinji
email: jk.savinja@gmail.com
mobitel: 041654411

Jadralni klub Savinja objavlja

RAZPIS za 3. Savinjsko regato 2017
ki se bo odvijala 22. in 23. oktobra 2017 v severni Dalmaciji
na klasičnih monotipnih charter jadrnicah Bavaria 40 (3 kabine), letnik 2012 iz marine
Dalmacija, Sukošan. Regata bo potekala v skladu z jadralnimi regatnimi pravili ISAF (20172020) in navodili, ki jih bodo skipperji dobili od organizatorja pred regato. Barke za namen
treninga bo mogoče dobiti že dan prej, torej v soboto 21. oktobra 2017 v dopoldanskem
času. Barke morajo biti vrnjene v matično marino v torek 24. oktobra do 14h.
V sklopu regate bo organizirana hrana za vse udeležence in sicer zajtrk v nedeljo in
ponedeljek, ter večerja v soboto, nedeljo in ponedeljek. Vsak večer po večerji je prosta
zabava s presenečenji in zabavnim programom.
Cena regate za eno barko je 1998€, če ekipa šteje 6 članov. Če je v ekipi 7 članov, je cena
2240€ na barko. V ceno je vključena organizacija regate, najem barke, hrana in končno
čiščenje barke. V ceno ni vključena pijača ter hrana in pijača na barki. V ceno ni vključeno
gorivo za barko. Vsaka ekipa poskrbi za svoj prevoz do matične marine. Kavcijo ali
zavarovanje kavcije krije vsaka ekipa za svojo barko.
Na regati sta predvidena dva tekmovalna dneva in vsak dan najmanj dva plova. Vsi plovi
štejejo za skupni rezultat. Zmagovalna ekipa v skupnem dobi glavno nagrado, veliki pokal in
medalje za vse člane ekipe. Pokale dobijo tudi ekipe za 2. in 3. mesto v skupnem ter za prva
tri mesta vsakega plova posebej. Regato bo sodila profesionalna sodniška ekipa. Regata je
veljavna, če je izveden vsaj en plov. Organizator bo plove prilagajal vremenskih razmeram
primerno.
Posadke s krmarji sodelujejo na regati prostovoljno in na svojo odgovornost v vsakem
pogledu. Organizatorji regate ne odgovarjajo za morebitne škode ali nesreče tekmovalcev,
plovil ali tretjih oseb v času pred, med in po regati. Prav tako želimo opomniti krmarje, da
osebno odgovarjajo za morebitne škode in nesreče. Krmar je odgovoren pri sprejemanju
odločitve izpluti ali ne, temelječe na usposobljenosti posadke, stanju vetra in morja,
vremenski napovedi in ostalih dejavnikih, ki vplivajo na varnost posadke in plovila.

Prijavnica: ekipa _______________________________________________________

Ime in priimek

1. ______________________________

e-mail

____________________ vodja ekipe

naslov vodje: _____________________________________________________

2. ______________________________

____________________ skipper

S to prijavo se obvezujemo, da bomo stroške udeležbe za prijavljeno ekipo višini 1998€,
če ekipa šteje 6 članov ali 2240€ če je v ekipi 7 članov, poravnali na račun
organizatorja do 30.4.2017. Ob prijavi se poravna 50%, razlika najkasneje do 15.8.2017.
Račun boste prejeli po plačilu.

Nakazila: JADRALNI KLUB SAVINJA, Rečica ob Savinji 139, 3332 Rečica ob
Savinji, Matična št.: 4076133000, Davčna št.: 62251244, DDV zavezanec – NE,
številka TRR (NLB): SI56 0237 40261 484 721, Namen nakazila: »Ime ekipe«.

Podpis vodje ekipe:_____________________________________________________

Prijavnico pošljite na naslov: jk.savinja@gmail.com
ali: JADRALNI KLUB SAVINJA, Rečica ob Savinji 139, 3332 Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji, dne 3.4.2017

