
REGATA KUP MAKARSKE  
 

22.03.-24.03.2019. 

UPUTE ZA JEDRENJE 

1. PRAVILA 

Regata će se jedriti po Regatnim pravilima. 

Pravilima klase Optimist. 

 

2. OBAVIJESTI  NATJECATELJIMA I IZMJENE UPUTA ZA JEDRENJE 

Priopćenja natjecateljima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči ispred prostorija J.K.Bura. 

Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objavit će se na oglasnoj ploči najkasnije do 10.00 sati 

dana kada se primjenjuje, osim izmjena rasporeda jedrenja. Iste će biti objavljene najkasnije 

do 20.00 sati, dana prije nego što će se primijeniti. Svaki natjecatelj odgovoran je 

obavještavati se putem oglasne ploče. 

 

3. SIGNALI NA KOPNU 

Signali na kopnu isticat će se na jarbolu ispred prostorija J.K.Bura. 

Podignuta zastava D uz jedan zvučni signal znači: «Signal upozorenja istaknut će se ne ranije 

od 45 minuta nakon isticanja zastave D. 

 

4. PROGRAM  I RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA) 

Datumi i raspored registracija i natjecanja dan je u sljedećoj tablici: 

Datum Vrijeme  

22. 03. 12:00 Signal upozorenja 

23.03. 12:00 Signal upozorenja 

24.03. 12:00 Signal upozorenja 

 

Održat će se po mogućnosti 8 jedrenja. 

Maksimalan broj plovova u danu je 3. 

 

5. ZASTAVE KLASE 

Zadstava klase Optimist.  

 

6. PODRUČJE NATJECANJA 

Regatno područje će biti u akvatoriju Makarske - Donja luka. 

 



7. REGATNI KURS 

Skica u dodatku 1 prikazuje kurs, redoslijed obilaska oznaka i stranu sa koje ih treba ostaviti. 

 

8. OZNAKE 

Oznaka 1, 2, 3S i 3P biti će crvene plutače,  

Oznake starta bit će brodovi Regatnog odbora. 

Oznake cilja bit će brod Regatnog i narančasta plutača. 

9, START 

9.1 Linija starta će biti između koplja (jarbola) s istaknutom narančastim zastavoma na 

oznaka starta. 

9.2 Jedrilica koja starta kasnije od 4 minute nakon signala starta bit će bodovana kao DNS 

(nije startala). Ovo mijenja pravilo A4.1 

 

10. CILJ 

Linija cilja će biti između koplja s plavom zastavom na brodu Regatnog odbora i narančaste 

plutače. 

 

11. SUSTAV KAZNI 

11.1 Primjenjuje se dodatak P. 

11.2 Pravilo P2.3 se ne primjenjuje i pravilo P2.2 se mijenja tako da se primjenjuje na bilo 

koju kaznu nakon prvog prosvjeda. 

 

12. VREMENSKA OGRANIČENJA 

Jedrilice koje ne završe unutar 20 minuta nakon što prva jedrilica odjedri kurs i završi, biti će 

bodovana DNF. Ovo mijenja pravilo 35 i A 4.1. 

 

13. PROSVJEDI I ZAHTJEVI ZA OBEŠTEĆENJE 

13.1. Jedrilica koja namjerava uložiti prosvjed treba odmah po završavanju, a prije primanja 

bilo koje pomoći sa strane, usmeno obavijestiti Regatni odbor na desnoj strani linije cilja o 

broju na jedru jedrilice protiv koje namjerava prosvjedovati. Obrasci za prosvjede su dostupni 

u Regatnom uredu. Prosvjedi moraju biti predani unutar prosvjednog vremena. 

13.2. Prosvjedno vrijeme je 60 minuta nakon što zadnja jedrilica završi zadnje jedrenje u 

danu. Isto ograničenje vrijedi i za zahtjeve za obeštećenje.  

13.3. Obavijesti će biti postavljene unutar 15 minuta od isteka prosvjednog vremena u svrhu 

informiranja natjecatelja o saslušanjima u kojima su stranke, ili su navedeni kao svjedoci. 

Saslušanje će biti u uredu Odbora za prosvjede prema istaknutom rasporedu. 

13.4. Obavijesti o prosvjedima Regatnog odbora i Odbora za prosvjede biti će postavljene u 

svrhu informiranja natjecatelja po pravilu 61.1.(b). 

13.5. Popis jedrilica koje su priznale prekršaj pravila 42. ili ih je odbor za prosvjede 

diskvalificirao objavit će se do isteka vremenskog ograničenja za prosvjede. 

13.6. Posljednjeg dana regate zahtjev za ponovnim otvaranjem saslušanja može biti predan: 

a) unutar prosvjednog vremena, ukoliko joj je Odluka priopćena prethodnog dana. 



b) unutar 30 minuta nakon što je stranki koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja Odluka 

priopćena tog dana. 

 

14. BODOVANJE 

Primjenjivat će se Sustav niskih bodova. 

Ako se održi manje od četiri jedrenja, neće biti odbacivanja bodova. 

 

15. SIGURNOSNI PROPISI 

Jedrilica koja se povuče iz jedrenja mora obavijestiti Regatni odbor što je prije moguće. 

 

17. BRODOVI PODRŠKE 

Vođe momčadi, treneri i drugo osoblje podrške ne smije se nalaziti u regatnom području, od 

pripremnog signala za prvu klasu koja starta, dok sve jedrilice ne završe ili regatni odbor ne 

signalizira odgodu, opći opoziv ili prekid. 

 

18. RADIO KOMUNIKACIJA 

 Jedrilica ne smije ni slati ni primati radio poruke koje nisu dostupne ostalim brodovima. 

 

22. NAGRADE 

Nagradit će se: 

• Prva tri natjecatelja u ukupnom poretku. 

• Prve tri natjecateljice u ženskoj konkurenciji. 

• Prva tri natjecatelja do 12 god. u muškoj konkurenciji 

• Prve tri natjecateljice do 12 god. u ženskoj konkurenciji 

 

23. ODGOVORNOST 

Natjecatelji sudjeluju na vlastitu odgovornost. Vidi pravilo 4., Odluka o natjecanju. Klub 

organizator i sva tijela i osobe umiješane u organizaciju regate ne prihvaćaju nikakvu 

odgovornost za gubitak, oštećenje opreme ili ozljede ljudi prije, za vrijeme i nakon regate. 

 

Dodatak 1 

Kurs: Start – 1 – 2 – 3S ili 3P – Cilj 
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