KULINARIČNA REGATA 2006
RAZPIS ZA INTERNO REGATO
regata za Pokal MIPC 2006
Izola 14. oktober 2006, razredi: MIPCPHRF A, B, C
1. Organizator
Jadralni klub MIPC v sodelovanju z Marino v Izoli.
2. Pravila
Regata po potekala po pravilih določenih v Jadralnih regatnih pravilih:
(Jadralna pravila ISAF 2005-2008, MIPCPHRF handicap sistem, Predpisi za plovbo po
slovenskih vodah, Razpis regate in regatna navodila).
3. Razredi in njihova razporeditev
Jadrnice bodo razvrščene v razrede A, B in C skladno s Pravili MIPCPHRF.
4. Prijave
Prijave sprejemamo:
- preko spletne strani - po elektronski pošti
- po telefonu, če pokličete kateregakoli člana strokovnega sveta
- osebno v petek 13. oktobra 2006 od 18:00 do 23:00 ali v soboto 14. oktobra do 10:00
v prijavni “pisarni” na pomolu C.
5. MIPCPHRF
Vse informacije v zvezi z MIPCPHRF (MIPC Performace Handicap Racing Fleet) so
na voljo na MIPC spletnih straneh.
.
Vse jadrnice, ki želijo tekmovati in še nimajo veljavnega MIPCPHRF certifikata naj
izpolnijo obrazec za pridobitev MIPCPHRF certifikata najkasneje do 12. oktobra 2006
in ga po e-pošti pošljejo na JK MIPC. Strokovni svet kluba bo na osnovi izpolnjenih
obrazcev izdal veljavni MIPCPHRF certifikat s handicap številko za posamezno
jadrnico.
6. Štartnina za posamezno jadrnico znaša vsaj eno kulinarično presenečenje za
popoldansko in večerno fešto.
7. Program
petek, 13. oktober
17:00-24:00
prijave na pomolu C
sobota, 14. oktober
09:00-11:00
prijave na pomolu C
sobota, 14. oktober
10:30
briefing na pomolu C
sobota, 14. oktober
12:00
štart regate
po regati na pomolu C
fešta, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
8. Proga
Proga bo določena v soboto pred regato glede na vremenske razmere. Izpeljana bosta dva
plova s predvidenim povprečnim časom največ 1 uro.
9. Točkovanje in nagrade
Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja, RRS dodatek A. Nagrajene bodo vse
nastopajoče jadrnice, ki bodo končale regato.
10. Informacije
Jadralni klub MIPC, Pahorjeva 2, 6000 Koper
e-pošta: karmen.pahor@studioproteus.si, andrej.janezic@volja.net, tel.:041 608 953 Andrej
ŽELIMO VAM ČIMVEČ UGODNEGA VETRA!
STROKOVNI SVET JK MIPC

