
   

 

 
 CIRCOLO VELICO DUINO - DIPORTO NAUTICO SISTIANA - DUINO 45°NORD - POLISPORTIVA SAN MARCO - SISTIANA 
89 SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA - SOCIETA’ NAUTICA PIETAS JULIA - YACHT CLUB ČUPA - YACHT CLUB PORTOPICCOLO  
 

 MEDDRUŠTVENA REGATA  
CAMPIONATO DELLE FALESIE –  
PRVENSTVO DEVINSKIH PEČIN 
Sobota 25. avgusta 2018  
 
OBVESTILO  
  
Vseh devet pomorskih društev iz Sesljana, devina in Ribiškega naselja, organiziramo skupno 
meddruštveno regato. Na sobotni regati bomo nabirali točke tudi za društvenega prvaka.  
 
Meddruštvena regata je deležna pokroviteljstva Občine Devin- Nabrežina 
 
Nabirali bomo tudi sredstva za dobrodelno ustanovo AGMEN FVG , Associazione Genitori Malati Emopatici e 
Neoplastici, t.j. Združenje staršev otrok z rakastimi oboleniji. 



   

 

 
DRUŠTVENO PRVENSTVO DEVINSKIH PEČIN 2018 
CAMPIONATO SOCIALE DELLE FALESIE 2018  
 
 
ORGANIZATORJI: 
CIRCOLO VELICO DUINO - DIPORTO NAUTICO SISTIANA - DUINO 45°NORD – 
POLISPORTIVA SAN MARCO – SISTIANA89 - SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA  
SOCIETÀ NAUTICA LAGUNA - YACHT CLUB ČUPA – YACHT CLUB PORTO PICCOLO  
Tajništvo regate: sedež društva Diporto Nautico Sistiana – Sistiana 50/A Duino-Aurisina  
tel 040291207 info@dnsistiana.it  
 
REGATNO POLJE:  pred Sesljanskim in Kriškim pristanom  
 
 
RAZPORED:  
 
Od ponedeljka 20. avgusta do petka 24 avgusta 2018 – vpisnina na regato ( urnik: 9:00 – 14:00) 
Sobota, 25. avgusta 2018 - ob 12.00 – štart regate  
Sobota, 25. avgusta 2018 - ob 20.00 - zakuska (na sedežu društva Polisportiva San Marco)  
           ob 21:00 – nagrajevanje 
 
V SLUČAJU SLABEGA VREMENA SE BO REGATA VRŠILA V SOBOTO 1. SEPTEMBRA 2018 
 
Organizatorji imajo pravico, da spremenijo navodila regate in nastale spremebe v najkrajšem času sporočijo 
tekmovalcem.  
 
PRAVILA:  
 
Regata bo potekala v skladu  

 z mednarodnimi pravili (NIPAM – COLREG 1972) 
 s pravili Open Altura 2017-2020 za razporeditev v kategorijah in razredih 
 s pravili Jadralne zveze FIV  
 z navodili v tem obvestilu 
 z morebitnimi dodatnimi obvestili Regatnega odbora  

:  
 
Jadrnice, ki se udeležijo regate, morajo imeti sklenjeno zavavrovanje odgovornosti lastnika plovila ali 
upravljalca za vsaj 1.500.000 evrov.  
V primeru neenotnosti zgoraj omenjenih pravil, prevladajo mednarodna pravila  (NIPAM- COLREG 1972).  
 
 
KRMAR:  
Krmar je izključno lastnik jadrnice oziroma njegov ali njen sordonik. Ni torej dovoljeno krmarjenje 
jadralcem, ki niso lastniki jadrnice. Regate se lahko udeležijo le enotrupne jadrnice članov društev, ki 
regato organizirajo.  
 
 
 
 



   

 

JADRA:  
Uporabljajo se izključno jadra pritrjena na napono oziroma jambor, torej glavno jadro in floki. Ni dovoljena 
uporaba jader, ki niso pritrjena na napono, oz. štral, torej ni doveljena uporaba gennakerja, spinnakerja, 
drifterja ipd.  
 
 
VPISOVANJE:  
Prijave sprejema tajništvo J.K. Čupa ( za lastne člane) do petka, 24.avgusta ob 14.uri. Vsak krmar bo moral 
izpolniti vpisno polo. Cena vpisnine in zakuske znaša 10 evrov. Krmar bo seveda lahko nabavil, za 10 evrov 
na osebo, kupon za zakusko še za ostale člane posadke. 
 
  
KATEGORIJE IN RAZRED  
Sodijo v kategorijo KRIŽARJENJE jadrnice, ki so opremljene za križarjenje in imajo vsaj tri od sledečih 
značilnosti: navijalna jadra, propeler s fiksnimi kraki, električni vitel za sidro, ne profesionalna jadra, torej iz 
dacrona, palubo iz teaka, in so starejše od desetih let.  
Vse ostale jadrnice pa sodijo v kategorijo REGATA.   
Jadrnice se delijo še na razrede po dolžini preko vsega, ki je prijavljena na dovoljenju za plovbo. Če je bila 
jadrnica podaljšana in sprememba ni prijavljena na dokumentih, mora krmar o tem obvestiti regatni odbor.  
V primeru, da imata dve enaki jadrnici prijavljeno različno dolžino preko vsega bosta vsekakor obe vpisani v 
isti razred. V primeru, da v istem razredu ni vsaj pet jadrnic, bodo te tekmovale v višjem razredu.  
 
 

    

RAZRED LFT  RAZRED LFT 

MAXI  preko 16,00 m   DELTA  od 9,51 do 10,25 m  

ZERO  od 13,51 do 16,00 m  ECHO  od 8,76 do 9,50 m  

ALFA  od 12,01 do 13,50 m   FOXTROT  od 7,81 do 8,75 m  

BRAVO  od 11,01 do 12,00 m   GOLF  od 6,81 do 7,80 m  

CHARLIE  od 10,26 do 11,00 m   HOTEL  do 6,80 m  

 
 
POSADKA  
Člani posakde morajo biti vpisani v jadralno zvezo FIV 2018.  
 
VHF  
Morebitna sporočila tekmovalcem bo regatni odbor posredoval po kanalu 69 VHF. V primeru,da jadrnica 
odstopi od plova, mora o tem čimprej obvestiti regatni odbor.  
 
ODKLONITEV ODGOVORNOSTI:  
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Organizatorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za 
materialno škodo ali telesne poškodbe, ki bi nastale v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo 
ali po njej. Lastnik jadrnice je edini odgovorni za varnost jadrnice in posadke. 
.  



   

 

PODELITEV NAGRAD  
Pri J.K. Čupi, v soboto, 26. Avgusta, ob 20. Uri. 
Regatni odbor bo upošteval realni čas prihoda v cilj. Zmagovalec vsake kategorije in vsakega razreda bo 
prejel nagrado MEDDRUŠTVENEGA PRVAKA DEVINSKIH PEČIN 2018 -  
CAMPIONE SOCIALE DELLE FALESIE 2018  
Nagrade bodo prejeli tudi ostali najbolje uvrščeni v vsaki kategoriji in razredu.  
 
Nagrajevanja in zakuske se lahko udeležijio lastniki oziroma krmarji jadrnic in člani posadk , ki so si nabavili 
kupon.  
 
 
DOBRODELNA AKCIJA  
Ker verjamemo, da je šport tudi priložnost, da izrazimo solidarnost tistim, ki imajo potrebo pomoči in bodrila, 
bomo med vspisovanjem in med družabnim večerom nabirali prostovoljne prispevke (10 evrov) za AGMEN 
FVG, l’Associazione dei genitori malati emopatici e neoplastici del Friuli Venezia Giulia, to je Združenje 
staršev otrok z rakastimi obolenji.  
Kdor bo prispeval bo prejel priložnostno majčko.  
 
INFO  
 
Predsednik in Športni vodja društva Diporto Nautico Fulvio VECCHIET : 3408694806  
Regatni odbor : mail info@dnsistiana.it  
 
 



   

 

MEDDRUŠTVENA REGATA 
CAMPIONATO DELLE FALESIE  
PRVENSTVO DEVINSKIH PEČIN 

Sobota, 25. avgusta 2018 
 

REGATNA NAVODILA 
 
PROGA  
Proga dolga okoli 6,5 navtičnih milj je pravokotna s fiksnimi bojami, ( glej mapo na italijanskih navodilih). Štart 
in cilj bosta na območju med Sesljanskim in Kriškim pristaniščem.  
 
P – 1 – 2 – 3 - A  
Štartna boja (P) in boje (1) – (2) – (3) bodo RUMENE in jih bo treba pustiti na levi. Oznaka na cilju (A) bo boja 
ORANŽNE barve in jo pustimo na desni. 
 
ŠTARTNA LINIJA 
 Štartna linija bo med bojo P rumene barve, na levi strani in drogom z oranžno zastavo na barki regatnega 
odbora na desni strani.  
 
CILJ  
Ciljna linija bo med drogom z oranžno zastavo na barki regatnega odbora na levi in oranžno bojo (A) na 
desni strani.   
 
ŠTART  
10 minuti do štarta - 1.zvočni signal – ZELENA zastava  
5 minuti do štarta -2.zvočni signal - MODRA zastava  
Zadnja minuta - 3. zvočni signal – MODRA zastava spuščena  
Štart – 4. Zvočni signal – ZELENA zastava spuščena  
 
Zvočne signale bo regatni odbor, če bo le mogoče, posredoval tudi po VHF (kanal 69 )  
 
ČASOVNA OMEJITEV  
Časovna omejitev za prihod jadrnic v cilj je do 18. ure. 
 
BOJE IN OVIRE  
Jadrnica , ki pluje med bojo, oziroma oviro, in drugo jadrnico ima pravico do porstora tudi za menever, če jet a 
nujen. Prepovedano je vsiljevanje med bojo , oz.oviro, in ostalimi jadrnicami, ko je razdalja od boje manjša od 
50 metrov. Ko jadrnica pluje ostro v veter in mora iz varnostnih razlogov sprementi kurz in zamenja uzde, 
mora pravočasno o manevru obvestiti barke, ki se nahajajo v njeni neposredni bližini  
 
 
 
Original obvestila in navodila so  v italijanščini, zato se v primeru neskladja 
slovenskega prevoda, uporablja italijansko besedilo.   
 


