OTVORITVENA REGATA 2006
MIPCPHRF, J.O.T.S.
INTERNA REGATA JK MIPC (12.regata)
Izola, 17.04.2006
REGATNA NAVODILA
1. Pravila
1.1 Regata po potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih
pravilih.
2. Obvestila tekmovalcem in pravica do tekmovanja.
Obvestila tekmovalcem bodo objavljena na pomolu C pred regato.
Tekmujejo in lahko vse jadrnice, ki imajo pred regato veljaven MIPCPHRF
certifikat. (glej spletne strani JK MIPC)
3. Spremembe regatnih navodil
Vse spremembe regatnih navodil bodo objavljene do 11:00 na dan regate.
4. Signali na obali
Kakršnikoli signali na obali bodo izobešeni na pomolu C, razen zastave
»Kodeks«, ki bo izobešena na regatnem čolnu.
5. Program regate
• Zbor tekmovalcev na pomolu C ob 10:30.
• Priprava in napihovanje boj
• Določitev regatnega polja in proge.
• Predvidena sta dva plova. V primeru večjega navdušenja lahko tudi trije.
• 11:15 odhod na morje in postavljanje regatnega polja.
• Opozorilni signal za 1. plov je predviden ob 12:00.
• Opozorilni signal za naslednji plov je predviden eno minuto po končanem
predhodnem plovu.
• Popoldanska fešta in razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad takoj po regati.
6. Regatno polje
Regatno polje bo postavljeno glede na veter pred Izolo.
7. Proga
Proga bo določena pred regato glede na smer in jakost vetra. Vse obračalne boje
se pušča levo.
8. Oznake
8.1. Obračalne oznake
bodo boje oranžne barve ali pa rumene oznake
varovalnega pasu odvisno od odločitve regatnega odbora pred regato.
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8.2. Štartni oznaki bosta določeni na sestanku pred regato na pomolu C in bosta
odvisni od smeri vetra. Ciljni oznaki bosta isti kot štartni oznaki. Štartna
jadrnica bo določena na sestanku pred regato.
9. Štart
9.1 Štart regate bo izveden po pravilu 26, z opozorilnim signalom, ki bo dan 5
minut pred štartnim signalom. Štartna procedura bo tudi preko VHF69.
9.2 Štartna procedura:
Minut do
Signal
Zastava in zvočni signal
štartnega signala
dvig zastave JK MIPC
5
Opozorilni signal
en zvočni signal
4
Pripravljalni signal en zvočni signal
1
Zadnja minuta
en zvočni signal
0
Štartni signal
en zvočni signal
9.3 Štartna linija bo določena na sestanku pred regato.
9.4 Jadrnica, ki ne štarta 10 minut po štartnem signalu bo dobila točke, kot da ni
štartala. S tem se spremeni pravilo A4.
10. Cilj
Ciljna linija bo ista kot štartna.
11. Predpisani časi
Časovna omejitev vsakega plova je 90 minut po štartnem signalu.
12. Protesti in zahtevki za nadomestilo
12.1 Protestni obrazci so na voljo na pomolu C, kjer je potrebno proteste oddati v času
za oddajo protestov.
12.2 Čas za oddajo protestov je 60 minut po tem, ko je protestirajoča jadrnica prišla v
cilj zadnjega plova.
13. Točkovanje
13.1 Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz dodatka A.
13.2 Regata bo veljavna, če bo izpeljan vsaj en plov.
13.3 Končno število točk za posamezno jadrnico bo seštevek vseh točk dobljenih
v posameznih plovih. Nobene točke se ne odbijejo.
14. Radijske zveze
14.1Sporočila regatnega odbora bodo posredovana na VHF kanalu 69.
15. Nagrade in štartnina
Nagrade bodo podeljene skiperjem prvih treh jadrnic. Štartnina se obračuna v
skladu z nenapisanim pravilom, ki velja v JK MIPC.

REGATNI ODBOR JK MIPC BO: Tomaž Vidrih, Matjaž Pogačnik, Peter
Skapin, Branko Horvat, Dejan Presen, Andrej Janežič
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