Jedriličarski klub VIS u suradnji s Jedriličarskim klubom Labud - ST
Promotivna regata ''LUKA VIS'' - OPEN (16. listopada 2021.)
UPUTE ZA JEDRENJE

1.
PRAVILA
1.1. Pravila jedriličarskih natjecanja Regatna pravila (RP).
1.2. Ove Upute za jedrenje
1.3. Službene obavijesti Regatnog odbora mogu mijenjati Upute za jedrenje.
2.
PRIJAVE
2.1 Prijave će se zaprimati u regatnom uredu dana 16.10.2021. od 09:00 do 11:00 sati.
2.2 Pravo sudjelovanja imaju krstaši do 13 metara dužine preko svega.
2.2 Prednost će imati:
- Krstaši manje dužine preko svega
- Regatno koncipirani krstaši
- Vlasnički krstaši
2.3 Regatni će odbor između pristiglih prijava odabrati do 25 krstaša koji će nastupiti na Regati.
3.
PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA
3.1 Objavit će se na oglasnoj ploči na brodu RO, ili direktno jedriličarima preko VHF stanice.
4.
IZMJENE UPUTA ZA JEDRENJE
4.1 Izmjene ovih Uputa objaviti će se direktno natjecateljima.
5.
RADIO KOMUNIKACIJA
5.1 Službeni kanal za komunikaciju sa RO je VHF Ch 77.
6.
PROGRAM NATJECANJA
6.1 Predviđena su dva plova
6.2 Start prvog plova je u 12:00 sati.
Drugi će plov startati u prvoj razumnoj prilici nakon završetka prvog plova.
6.3 Jedriti će se dva kruga kursom prema skici Br.1 priloženoj na kraju ovih Uputa.
6.4 Start – plutača 1 – plutača 2 – plutača 3 – plutača 4 - plutača 1 – plutača 2 – plutača 3 – cilj.
6.5 Start će biti između zelenog svjetionika na poluotoku Prirovo i crvene cilindrične plutače br. 4 smještene u
produžetku lukobrana.
6.6 Cilj će biti između zelenog svjetionika na poluotoku Prirovo i crvene plutače br. 4 smještene u produžetku
lukobrana.
6.7. RO može u slučaju nedostatka vjetra skratiti kurs na jedan krug.
7.
SKUPINE
7.1 Jedrit će se isključivo prema OPEN sustavu.
7.2 Najmanji broj krstaša u skupini je tri. Skupine će se formirati nakon zaključivanja prijava. Pri formiranju skupina
uzimat će se u obzir dužine krstaša. RO će nastojati da broj krstaša u svakoj skupini bude približno jednak.
7.3 Skupine će biti objavljene na webu JK Labud najkasnije do 30 minuta pred start natjecanja
7.4 Način na koji se formiraju skupine ne može biti temelj zahtjeva za obeštećenje.
8.
ZASTAVA KLASE
8.1 Zastava klase za sve skupine je zastava JK Labuda.
9.
PROCEDURA STARTA
9.1 Krstaš koji ne starta 5 minuta nakon startnog signala bodovati će se DNS.
Vrijeme do starta
5 minuta
4 minute
1 minuta
0

10.

Signal
Upozorenje
Priprema
Jedna minuta
Start

Zastave
zastava ''JK Labud''
zastava P ''MSK''
spuštena zastava P ''MSK''
spuštena zastava ''JK Labud''

PROSVJEDI I ZAHTIJEVI ZA OBEŠTEĆENJE

Zvučni signal
1
1
1 dugi
1

10.1. Jedrilica koja prosvjeduje mora odmah po završetku plova obavijestiti RO o namjeri ulaganja
prosvjeda.
10.2. Prosvijedi se ulažu usmeno RO-u.
10.3. OZP rješava direktno prosvjede po redoslijedu zaprimanja
10.4. Prosvjedi kojima je isključivi cilj reguliranje štete neće se razmatrati!
11.
BODOVANJE
11.1 Primjenjivat će se Dodatak A - sustav niskih bodova.
12.

NAGRADE

12.1 Nagrade će u skladu s mogućnostima osigurati domaćini iz Visa.
13.

ODGOVORNOST

13.1 Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik i njegov predstavnik
moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.
13.2 Organizator i RO otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete i nezgode krstaša, natjecatelja ili
trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate.
Skica Br. 1

6.3 Jedriti će se dva kruga kursom kako je navedeno:
Start – plutača 1 – plutača 2 – plutača 3 – plutača 4 - plutača 1 – plutača 2 – plutača 3 – cilj
Sve oznake ostaviti lijevo.
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