
HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ 

Jedriličarski klub "Val", Šibenik 
 

 

23. Šibenbska regata modela, klasa «1m» 
 

 

Šibenik, 08-09. prosinca 2018. 
 
 
 

1. Organizator: 23. Šibensku regatu modela, organizira Jedriličarski klub "Val", Šibenik, u 
nadležnosti Hrvatskog udruženja klase RU jedrilica i Hrvatskog jedriličarskog 
saveza. 
 

2. Pravila: Regata će se voditi prema pravilima koja su definirana u Regatnim pravilima. 
Regata se boduje se za Hrvatsku rang ljestvicu i Hrvatski kup klase One Metre. 
 

3. Kategorija: Regata je C kategorije, kako je definirano u ISAF Kodeksu reklamiranja. 
 

4. Prijave: Prijave se mogu dostaviti na: 
 

Jedriličarski klub "Val" 
Obala prvoboraca 33 
22000 Šibenik 
 
E-mail: jk-val-sibenik@net.hr 
E-mail: hrvoje.duvancic@gmail.com 
 
Mob: +385 91 517 45 11 
 

Startnina iznosi 100 kuna po natjecatelju i mora biti uplaćena najkasnije do 
08.12.2018. u gotovini pri registraciji.  
 

5. Registracija: Jedrilice sa svojim valjanim svjedodžbama premjeravanja moraju se registrirati 
do 08.12.2018. u 10:00 sati. Regatni odbor može produljiti vrijeme za registraciju 
i premjeravanje na regati, ako za to postoji valjani razlog. 
 

6. Program: Subota, 08. prosinca 2018. 
       10:30 – Sastanak kormilara 
       11:00 – Prvi start 
       16:00 – Krajnji termin za start 
       16:30 – Večera 
 
Nedjelja, 09. prosinca 2018. 
       09:00 – Sastanak kormilara 
       09:30 – Prvi start 
       15:30 – Krajnji termin za start 
       16:00 – Podjela nagrada 
 

7. Premjeravanja: Predviđeno je da sve jedrilice prođu premjeravanje na regati u subotu, 
08.12.2018. Neovisno o tome regatni odbor može u svakom trenutku provjeriti 
udovoljavanje jedrilica pravilima klase. Provjeravanje jedrilica po slučajnom 
izboru može se provoditi tijekom regate. 
 

8. Područje jedrenja: Šibenik, akvatorij Šibenske luke. 
 

9. Bodovanje: Bodovanje će biti prema Jednostavnom sustavu natjecanja u plovovima (SHRS). 
 

10. Žalbe: Pravo na žalbe je osporeno prema pravilu 70.4(a) RRS-a. 
 

11. Frekvencije: Dopuštene frekvencije su: 26, 27, 35, 36, 40, 41, 72 MHz i 2.4 GHz. Svaki 
natjecatelj mora imati na raspolaganju najmanje dvije različite frekvencije. 
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12. Nagrade: Nagrade će dobiti tri prvoplasirana natjecatelja u ukupnom poretku jedrenja u 
štap. Organizator može dodijeliti i dodatne nagrade. 
 

13. Medijska prava: Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju organizatoru sva prava za 
korištenje fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, 
uključujući i reklame, press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti i 
press obavijesti. 
 

14. Odgovornost: Svi koji sudjeluju na ovoj regati čine na svoj rizik i odgovornost. Jedriličarski klub 
«Val», Šibenik i bilo koja druga stranka uključena u organizaciju regate otklanjaju 
bilo koju i svaku odgovornost u bilo kojem obliku za gubitak, štetu, povredu ili 
neugodnost koja može nastati osobama ili stvarima, na kopnu i na moru, kao 
posljedica sudjelovanja na regati pokrivenoj ovim Oglasom regate. 
Na natjecateljima je cijelo vrijeme odgovornost za sigurnost njihovih jedrilica i njih 
samih, uključujući odluku o sudjelovanju ili nastavku. Prijavom za regatu 
natjecatelji prihvaćaju ove uvjete. Natjecateljima se savjetuje privatno osiguranje 
koje pokriva javnu odgovornost i moguće ozljede u državi održavanja regate. 

 
 

U Šibeniku, 21. prosinca 2017.                                                                                        Organizacijski odbor 


