POROČILO O DELU JK MIPC ZA 2009
datum
8. februar

aktivnost
navtični veleslalom, kombinacija z regato
Funnavtic-dve jadrnici
21. februar druga tradicionalna mipc pustna plovba po
Ljubljanici 2009
zimski
Virtual Skipper 5 – internet, začetek 1. dec.
pokal
3. nadaljevalna delavnica regatnih pravil ISAF
2009 pravilo 18-voţnja okoli oznak in ovir
april-julij
splovitev Ţise
6. junij
Izola cup 2009 – Regata za Pokal JK MIPC
open, ORC Club - veljavna za Pokal Slovenije
12-13. junij Fiumanka-Seascape Cup-1. mesto
julij
potovanje do Grčije
2009
udeleţba na drţavnem prvenstvu J24- 2 ekipi:

nosilec in realizacija
člani
Matjaţ - uspešno
Dejan - uspešno
Andrej Janeţič – prestavljeno na 2010
Horvat-uspešno
strokovni svet, predsedstvo, članiuspešno
Dejan, Softy, Gregor-uspešno
Lana in M. Novak
strokovni svet, Dejan, Sašo

5. mesto: Saso Horvat, A.Kalin, P.Skerlj, N.Menard
6. mesto: Dejan Presen, M.Truden, G.Petak, M.Pihlar

2009

udeleţba na državnem prvenstvu v jadralnem
dvobojevanju – dve posadki in medalja za osvojeno

strokovni svet, Andrej

3. mesto:Andrej Janeţič, D.Presen, M.Truden, G. Petak
9. mesto:Ţiga Horvat, S. Horvat, P. Škerlj, A. Kalin

udeleţba na match race tekmovanjih: Lumba
Match Race Team http://lumbamatchrace.blogspot.com/
Šibenik MR - 4. mesto
Coppa Tivano - Lago di Como 4. mesto
July Match Race – Marina di Ravenna 4.mesto
cela sezona udeleţba na regatah vključenih v koledar JZS za
Pokal Slovenije
celo leto
udeleţba na drugih mednarodnih regatah:
Barcolana, Milje-Portoroţ-Milje
tradicionalna ribiška Cioggia 2009
26.11.09
celo leto
sodelovanje pri izvajanju programa JZS:
Karmen Pahor –nadzorni odbor do novega vodstva
Andrej Janeţič – svet za razred optimist, Dejan
Presen – svet za potovalne jadrnice
celo leto
sodelovanje z JZS:
-pri vpeljavi tekmovalnih sistemov – ORC in open
-izboljšavi tekmovalnih pravilnikov za večje
jadrnice
-pri urejanju pravil za serijo regat za Pokal Slovenij
zima,
priprave na volitve v JZS, predlogi kandidatov
pomlad
celo leto
podelitev priznanj na skupščini 2010-1. mesta
ORC in druga priznanja
2009

AJ

16.11.2009

strokovni svet
Lumba Team

člani, strokovni svet-uspešno, 4 prva
mesta v razredih in 1. in 2. abs ORC
strokovni svet
Ţiva, Scorpio
Matjaţ, Breza - uspešno
predsedstvo, strokovni svet

strokovni svet-uspešno

predsedstvo in SS-Dejan presen v SPJ
JZS, Andrej J. v SRO
strokovni svet

