
 

 

 
 

NAVODILA DDRUŽENJA  
FIREBALL & FLYING JUNIOR 
BOHINJ, 27. in 28. Junij 2020 

 
1 Pravila  

Druženje bo potekalo po Jadralnih regatnih pravilih 2017 – 2020, pravilih klase Fireball in Flying 
Junior, po razpisu druženja in teh navodilih.   
 

2 Obvestila  
Obvestila bodo objavljena preko oglasnega mesta na jezeru in ustno na sestankih krmarjev. 
 

3 Spremembe navodil druženja 
Morebitne spremembe navodil druženja bodo objavljene pred 11.00 uro dneva, ko začno veljati, 
razen sprememb v razporedu druženj, ki bodo objavljene dan prej, preden začnejo veljati in 
sicer do 18.00 ure.  
  

4 Signali na obali  
Signali bodo izobešeni na zastavnem križu na peščeni plaži pred prizoriščem druženja. 

 
5 Program 

 
Sobota 27. Junij 20j20 

9.00 - 10.30 Prijave 
10.30 Zbor krmarjev 
12.00  Start 1 druženja, največ 6 druženj na dan 
18.00 Piknik 

Nedelja 28. Junij 2020 
11.00 Start druženj 
 Podelitev nagrad 60min po koncu zadnjega druženja 

 
 V nedeljo ne bo starta po 15.00 uri, če bosta do takrat izpeljani vsaj 2 druženji, sicer pa druženj 

v nedeljo ne bo več po 16.30 uri 
  
6 Start  

 
Štart bo izveden v skladu s pravilom 26.  

 Zastava razreda Fireball in Flying Junior bo “F”. 
 

Čas se meri od vidnih signalov, izostanek zvočnega signala se ne upošteva.  
 

Štartna linija bo med roza zastavo na drogu na obali in rdečo bojo. 
Jadrnica mora štartati najkasneje v štirih minutah po tem, ko je bil zanjo dan štartni signal.  

 
Posamezen odpoklic bo dan po pravilu 29.1 (zastava X in en zvočni signal).  

 
Splošni odpoklic bo dan v skladu z regatnim pravilom 29.2 (zastava ponavljač in dva zvočna 
signala). 

 
7 Proga druženja  

Skica v prilogi prikazuje progo in zaporedje po katerem je treba iti mimo oznak. Če bo ob 
opozorilnem signalu dvignjena rdeča zastava, se vse boje (tudi startna, ki je hkrati tudi ciljna 
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boja) puščajo na levi strani. Če bo ob opozorilnem signalu dvignjena zelena zastava se vse boje 
puščajo na desni strani (tudi startna, ki je hkrati tudi ciljna boja), kot označeno na skici.  
 
Podrobno polje druženja bo RO objavil na sestanku krmarjev, ki bo v soboto 27.6. ob 11.30 
pred bifejem v kampu na jezeru, v nedeljo pa ob 10.30 na istem mestu. 
 
Ne glede na smer jadranja morajo jadralci vedno jadrati med štartno-ciljno bojo in signalnim 
drogom na obali (preko štartno-ciljne linije). 
  

8 Cilj 
Ciljna linija (ki je hkrati tudi štartna) bo med ciljno bojo in modro zastavo na štartnem drogu na 
obali.  

 
9 Sistem kaznovanja  

Sprejem kazni za kršitev pravil 2.dela med tekmovanjem sta dva obrata-2xprečenje 2xkroženje, 
za kršitev pravila 31. pa en obrat-1xprečenje in kroženje. Kazen je potrebno izvesti v skladu s 
pravilom 44.2 torej kar najhitreje po incidentu. 
 

10 Predpisani čas  
Proga bo postavljena tako, da bo druženje trajalo približno 45 minut.  Jadrnice, ki ne bodo 
končale druženja v 15 minutah po prihodu prve jadrnice v cilj bodo dobile točke za DNF.  

 
11 Protesti 

Protesti morajo biti napisani na obrazcih, ki so na voljo v pisarni in tam tudi oddani v  roku ene 
ure od kar je zadnja jadrnica končala zadnje druženje tega dne. 

 
12 Zaslišanje  

Zaslišanje bo potekalo v takem zaporedju, kot so bili protesti oddani in takoj, ko bo mogoče. 
Čas oddaje protestov bo objavljen na oglasni deski. Obvestila v zvezi s protesti bodo objavljena 
v 30 minutah po izteku časa za oddajo protestov, da bodo tekmovalci obveščeni, kjer in kdaj bo 
zaslišanje v katerem so sami stranke ali pa navedeni kot priče. 
 

13 Točkovanje  
Bohinjsko druženje sestavlja 10 posameznih druženj, veljavna pa bo, če bosta izpeljani vsaj 2 
druženji. Uporabljen bo enostavni sistem točkovanja iz Dodatka A. Končno število točk za 
posamezno jadrnico v seriji bo seštevek vseh točk posameznih druženj, razen če bodo 
zaključenih 4 ali več druženja, se bo najslabši rezultat odbil, razen če to ni prepovedano. 
Zmagala bo jadrnica z najmanjšim številom točk.  
  

14 Nagrade  
Nagrajene bodo prve tri (3) jadrnice Fireball in Flying junior in jadrnice v pokalu Silver Cup v 
skladu s pravilih SC.  

 
15 Regatni odbor, protestni odbor  

Regatni odbor in protestni odbor bosta delovala v sestavi, kot je navedeno na prilogi k tem 
navodilom.  
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