На основу Чл. 102. Закона о спорту, Чл. 14.15. и 70. Статута Једриличарског савеза Србије, .
УО ЈСС на седници одржаној 26.04.2017. донеo је допуне и измене
ПРАВИЛНИК
РЕГАТА ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
(Такмичарски Правилник ЈСС)
Члан 1.
Регате Једриличарског савеза Србије (регате ЈСС) су првенства Србије и друге регате из
Календара регата ЈСС за класе ФИНН, 470, ЛАСЕР СТАНДАРД, ЛАСЕР РАДИАЛ, ЛАСЕР 4.7,
ОПТИМИСТ и МИКРО, које испуне услове овог правилиника.
Члан 2.
На регатама ЈСС примењују се Регатна правила (RRS) и Правила за опрему (ЕRS) Светског
једрења (World Sailing) , правила класе, Распис и Упутства за једрење. Распис и Упутства за
једрење морају бити у складу са одредбама овог правилника.
Члан 3.
Организација регата ЈСС може бити поверена члану ЈСС који је у претходној и у текућој сезони
одговорно и савесно извршавао све своје обавезе прописане Статутом и нормативним актима
ЈСС.
Члан 4.
Регата ЈСС може бити расписана за више класа на једном регатном пољу, али ако су међу
расписаним класама Микро и Оптимист заједно, регатно поље за Оптимист
а ) мора бити издвојено од регатног поља за Mикро или
б ) може имати заједнички старт и/или циљ са Микро, али одвојене и различите ознаке
Члан 5.
Регате које су чланови-организатори пријавили Такмичарској комисији ЈСС у траженом року
биће објављене у Календару регата ЈСС за наредну календарску годину. Регате из Календара
ЈСС су отворене. Пре објављивања Календара, Такмичарска комисија ЈСС ће извршити
рангирање регата коефицијентима 1,1 до 1,7 у складу са Упутством за рангирање регата, које је
дато у Прилогу 1 овог Правилника.
Све појединачне отворене регате, објављене у Календару ЈСС, чији организатор буде поштовао
одредбе овог Правилника, узимаће се у обзир код израде критеријских листа (прилог 2).
Пријављивање регата Такмичарској комисији ЈСС врши се на обрасцу који прописује ТК ЈСС.
За пријављивање регата после траженог рока, а најкасније до 01. марта, организатор ће на рачун
ЈСС уплатити таксу у износу од 50 евра (у динарској противвредности), без обзира на ранг
регате.
Члан 6.
У једној такмичарској сезони, регатама које се одржавају у Србији Такмичарска комисија ЈСС
може доделити:
а) ранг 1,7 ........................... највише 7 регата по класи
б) ранг 1,55 ......................... највише 6 регата по класи
ц) ранг 1,35 ......................... највише 8 регата по класи
д) ранг 1,1 ......................... неограничен број регата по класи

Члан7
Државно првенство представља збира трка која се одржавају на регатама ранга 1,7 одржаним
у земљи током календарске године. Све регуларне трке се бодују према правилу А9 прилога А
Регатних правила. Уколико регата не успе због недовољног броја одржаних трка оне трке које
су одржане улазе у бодовање за државно првенство.
Уколико на регатама за државно првенство учествују странци, трке се бодују као да њих нема и
такве улазе у серију. Регатни одбор обавезан је да врши дневну евиденцију уласка такмичара на
регатно поље и изласка такмичара на обалу на прописаним обрасцима.
Уколико такмичар одустане од даљег учешћа у трци обавезан је да напише изјаву о одустајању
и достави је Р.О. након завршне трке тог дана (за класе Оптимист и Ласер 4.7 су то дужни да
уреде тренери за своје такмичаре).
Примењиваће се Low-point систем бодовања. На сваких пет трка се један најлошији пласман
такмичара одбацује. Уколико постоји изједначеност између два такмичара она се решава према
Регатним правилима. Категорије у оквиру једне класе ( сениори, јуниори, мушкарци, жене,
Оптимист до 12, Ласер 4.7 девојке отворена) се извлаче из пласмана класе.
Евиденцију тренутних и коначних резултата ће водити Такмичарска комисија.
Проглашење државних првака и додела награда по класама ће се извршити на последнјој регати
која улази у састав државног првенства за ту класу.
Државно првенство за једренје на дасци је према Правилнику ЈСС за једренје на дасци.
Члан 8.
Право наступа на регатама ЈСС у расписаним класама имају такмичари са овереном
такмичарском легитимацијом националног савеза за текућу годину.
Такмичари регистровани у ЈСС, поред овог морају испуњавати и следеће услове:
а ) морају имати обављен лекарски преглед у надлежној установи који није старији од
шест (6) месеци
б ) положен морнарски испит, (Полагање спроводе клубови према тестовима које
одређује Судијска организација ЈСС.)
Члан 9.
На регатама ЈСС изводи се резултат за сваку класу и категорију у којој је најмање три (3)
једрилице, чије су пријаве прихваћене, стартовало заједно у најмање онолико трка колико је
према одредбама овог члана Правилника потребно да би регата за ту класу била важећа.
Категорије (јуниорске, женске итд) изводе се из укупног пласмана, уз услов из првог става овог
члана.
Регата је важећа (успела), ако је одржано:
а) за регате ранга 1,35 до 1,7 ...... најмање три (3) трке
б) за регате 1,1
.......................... најмање једна (1) трка
Ако је у регати одржано 4 до 7 трка, одбацује се једна (1).
Ако је у регати одржано 8 и више трка, одбацују се две (2).
Број расписаних трка по дану не може бити већи од четири (4).
Укупан број расписаних трка на регати не сме бити већи од девет (9).
Члан 10.
На регатама ЈСС ранга 1,55 и више, све класе за које је регата расписана, без обзира на број
једрилица које учествују, морају стартовати посебно у свакој трци. Организатор је дужан да у
Упутствима за једрење ово предвиди и јасно наведе.
Све категорије у оквиру једне класе морају имати заједнички старт.

Члан 11.
На регатама ЈСС у складу са Регатним правилима World Sailing (RRS) примењује се:
а ) LOW POINT SYSTEM (Систем једноставног бодовања – правило А4 RRS)
б ) непосредне казне за прекршај правила 42, RRS Прилог П
ц ) алтернативне казне окретања за прекршај правила Дела 2, правило 44.2 RRS
Члан 12.
Обрачун бодова такмичара и објављивање критеријских листа после сваке одржане регате
врши Такмичарска комисија ЈСС на основу одредаба Правилника о бодовању и критеријским
листама ЈСС.
Члан 13.
За регате које су уврштене у званични Календар ЈСС Судијска организација из својих редова
одређује председника Протестног одбора и судију пресудитеља по правилу 42 RRS. Ове две
функције може обављати иста особа. Осим тога, Судијска организација из својих редова
именује и председника Регатног одбора (који може бити и члан Протестног одбора), и судију
овлашћеног по питањима правила класа и премеравања (или премерача из редова званичних
премерача ЈСС, ако постоји). Ове две функције такође може обављати иста особа.
Такође Организатор регате може обезбедити судије са World Sailing листе међународних
судија о свом трошку.
На регатама ранга 1.7 трошкове делегираних судија сноси ЈСС, према усвојеном Трошковнику.
На регатама испод ранга 1,7 трошкове делегираних судија сноси организатор.
Председник ПО је, осим својих редовних послова, обавезан да прати регуларност регате и о
томе поднесе извештај Судијској организацији ЈСС на прописаном обрасцу, у року од три дана
од дана завршетка регате.
Председник РО је, осим својих редовних послова, обавезан да Такмичарској комисији ЈСС у
року од три дана од дана завршетка достави званичне резултате регате и извештај о регати на
обрасцу који прописује ЈСС са прилозима и то:
а ) расписом
б ) упутствима за једрење
ц ) обавештењима са службене огласне табле и
е ) обрасцима поднетих протеста са евентуалним прилозима.
Члан 14.
За регате из Календара ЈСС ранга 1,7 организатор је обавезан да од сваког такмичара чија је
пријава прихваћена наплати стартнину у износу од 300 динара. Средства прикупљена од
стартнине припадају организатору. Овај услов мора бити објављен у распису регате.
За регате из Календара ЈСС испод ранга 1,7 организатор може одлучити да уведе наплату
стартнине, али само уколико то објави у распису регате. Средства прикупљена од стартнине
припадају организатору.
Члан 15.
Организатор регате ЈСС:
а) расписује регату следећи образац који прописује ЈСС, не мењајући при том ни
један од података из пријаве регате за Календар ЈСС, осим уколико за то није
добио одобрење посебном одлуком Председништва ЈСС. Распис, у електронској

форми (е-маил, дискета, ЦД), ауторизован електронским потписом, мора бити
достављен канцеларији ЈСС најкасније 30 дана пре одржавања регате.
б) припрема упутства за једрење следећи образац који прописује ЈСС, не мењајући
при том одредбе расписа. Припремљена упутства за једрење оверава председник
ПО, након чега се штампају у довољном броју, тако да сваки пријављени такмичар
и вођа тима добију по један примерак.
ц) одређује:
1. једног члана Протестног одбора из редова судија или судијских
приправника, о трошку организатора
2. чланове Регатног одбор из редова регатних судија ЈСС и њихове
помоћнике који не морају бити судије, и то:
- за старт најмање двојицу регатних судија и једног помоћника
- за циљ најмање једног регатног судију и једног помоћника
- за сваку ознаку удаљену више од 50 метара од старта или циља
најмање једног регатног судију и једног помоћника
- секретара регате
е) обезбеђује регатне бродове односно чамце и то по један за старт, циљ, сваку ознаку
удаљену више од 50 метара од старта или циља и најмање један брзи чамац са
водитељем за ПО односно пресудитеља ЈСС.
д) обезбеђује за Првенство Србије пехаре и медаље и то:
1. медаље за прва три места за сваку класу и категорију
2. три пехара, ако има 10 или више такмичара у класи / категорији
3. један пехар, ако има мање од 5 такмичара у класи / категорији
Трошкове за набавку и припрему ових награда, до износа који је претходно
донесеном одлуком одобрио УО, сноси ЈСС.
Члан 16.
Регатни одбор:
а) обавља све послове везане за пријављивање, евиденцију и регистрацију такмичара
за учешће на регати. У том смислу, обавезан је да провери да ли пријављени
такмичари испуњавају услове прописане у тачки 8. овог Правилника
б) поставља регатно поље следећи у потпуности упутства за једрење која је оверио
председник ПО
ц) извршава све потребне радње у циљу регуларног одвијања регате, придржавајући
се у потпуности одредаба расписа, упутстава за једрење, RRS и ЕRS
д) процењује да ли временски услови омогућавају успешно, регуларно и безбедно
одвијање регате и правовремено предузима одговарајуће мере како регуларност
регате и безбедност такмичара не би била угрожена. У том смислу је овлашћен да
се користи одгађањем старта појединих трка, напуштањем већ стартованих трка,
скраћењем и другим мерама које предвиђа World Sailing RRS и овај Правилник.
Члан 17.
На свим регатама ЈСС осим оних које су расписане само за Микро, сваки клуб чији
такмичари учествују мора обезбедити најмање један (1) одговарајући пратећи гумени чамац
са водитељем, који ће пријавити Регатном одбору и који у нормалним условима одвијања
регате не сме улазити у регатно поље и у том погледу се мора придржавати ограничења
наведених у упутствима за једрење.
Међутим, у случају да дође до изненадног неповољног развоја временских услова или
изненадне ситуације у којој је потребна интервенција, на захтев и изричит налог РО клупски
пратећи чамци морају пружити адекватну помоћ такмичарима којима је она потребна.

Члан 18.
На решење по протесту (осим у случају постављања међународног жирија), као и због
неодговарајуће радње или грешке Регатног одбора, Протестног одбора или организатора
заинтересована странка се може жалити СО ЈСС. У том случају дужна је да писмено најави
жалбу председнику ПО најкасније 2 сата по проглашењу званичних резултата регате, а да
жалбу достави канцеларији ЈСС најкасније седам (7) дана од дана завршетка регате,
полажући износ од 50 евра (у динарској противвредности). Судијска организација дужан је
да решење по жалби донесе најкасније месец дана од завршетка регате.У случају одбијања
жалбе положени износ задржава се у корист СО ЈСС.
Члан 19.
На основу извештаја са регате и евентуалних жалби, председник Судијске организације
процењује да ли има основа да испита регуларност регате. Са решењем Судијске
организације упознаје Уоравни одбор ЈСС најкасније 14 дана од завршетка регате.
Члан 20.
Уоравни одбор ЈСС одлучује о поништавању и евентуалном поновном одржавању
нерегуларне регате ЈСС, одговорности организатора, опомени или суспензији права
организовања регата ЈСС.
Члан 21.
На предлог Такмичарске комисије Уоравни одбор ЈСС може одобрити одступање од овог
Правилника уз обавезу да поднесе образложење Скупштини ЈСС.

У Београду
26.04.2017. година
Председник
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Светислав Свирачевић

Прилози:
ПРИЛОГ 1. УПУТСТВА ЗА РАНГИРАЊЕ РЕГАТА ЈСС
ПРИЛОГ 2. КРИТЕРИЈСКЕ ЛИСТЕ ЈСС
ПРИЛОГ 3. ПРИЈАВА РЕГАТЕ ЈСС

ПРИЛОГ 1

УПУТСТВА ЗА РАНГИРАЊЕ РЕГАТА ЈСС
Ранг који ће Такмичарска комисија дати некој од регата у Календару регата ЈСС зависиће од
категорије регатног поља на коме се регата одржава и од услова које мора испунити
организатор регате.
1. КАТЕГОРИЈЕ РЕГАТНИХ ПОЉА
a) Категорија I
У ову категорију спадају регатна поља код којих је за све правце ветра могуће
поставити курс у ветар (прву орцу) дужине веће од 1000 метара.
- већа природна или акмулациона језера
- велика проширења на речним токовима
b) Категорија II
У ову категорију спадају нешто мања регатна поља код којих није могуће
поставити курс у ветар (прву орцу) дужине 1000 метара за све правце ветра, али је
за све његове правце могуће поставити троугао са приближно једнаким
страницама, чији збир износи више од 2000 метара.
- природна или акумулациона језера средње величине и приближно
кружног облика
- широки речни токови и речна ушћа
c) Категорија III
У ову категорију спадају регатна поља код којих је само у једном правцу могуће
поставити курс у ветар (прву орцу) дужине веће од 1000 метара, али за тај правац
није могуће поставити троугао са приближно једнаким страницама чији збир
износи више од 2000 метара.
- уска природна и акумулациона језера
- уски речни токови и рукавци
d) Категорија IV
У ову категорију спадају регатна поља код којих није могуће поставити курс у
ветар (прву орцу) са дужином од 1000 метара нити троугао са приближно
једнаким страницама чији збир износи најмање 2000 метара.
- мања природна или акумулациона језера
- краћи речни рукавци и лимани
Напомена: Помињање троугла је искључиво у функцији једноставнијег дефинисању
облика тј, ширине регатног поља, а нипошто не представља обавезу организатора да
поставља ознаке само у троугаоном распореду.

2. УСЛОВИ ЗА РАНГ РЕГАТЕ
a) Поред општих услова прописаних Правилником о регатама ЈСС, основни услови
које мора испунити организатор да би регата коју намерава да организује била
распоређена у одговарајуће групе рангирања, дати су у доњој табели:
ред.
бр.

ОСНОВНИ УСЛОВИ

Ранг
1,7

Ранг
1,55

Ранг
1,35

Ранг
1,1

1

Најнижа дозвољена категорија регатног
поља

I

II

III

IV

2

Број расписаних трка

9

5

3

1

3

Број дана одржавања регате

3

2

2

1

4

Најнижи ранг успешно организоване регате
у претходној сезони

1,55

1,35

/

/

b) Ограничења
1. Такмичарска комисија може регату која у претходној сезони није добила
прелазну оцену за организацију разврстати у нижи ранг од оног који јој
припада.
2. Регате истих класа чији се термини преклапају, не могу имати исти ранг. О
рангу регата које се преклапају одлучиће Такмичарска комисија, после
консултација са организаторима.
3. Дужинске регате могу бити рангиране највише рангом 1,1.
НАПОМЕНА: На регати расписаној за више класа, класе могу бити различито
рангиране.

ПРИЛОГ 2
КРИТЕРИЈСКЕ ЛИСТЕ ЈСС
1. У КРИТЕРИЈСКИМ ЛИСТАМА ЈСС биће класификовани такмичари регистровани у ЈСС и
то према резултатима које су постигли на успешно одржаним, рангираним регатама из
званичног Календара ЈСС.
2. КРИТЕРИЈСКЕ ЛИСТЕ ЈСС воде се за класе ФИНН, 470, ЛАСЕР СТАНДАРД, ЛАСЕР
РАДИАЛ, ЛАСЕР 4,7, ОПТИМИСТ и МИКРО, док се категорије изводе из листе за класу.
3. Основа за обрачун критеријских бодова појединог такмичара на некој регати ЈСС биће
његов коначни збир бодова на основу којег му је у регати одређен пласман.
4. формула за обрачун критеријских бодова: Н = К х ((50х(Л-а)/(Л-Ф)+50))
где су: Н – критеријски бодови такмичара
К – коефицијент јачине регате (ранг регате)
Л – коначни збир бодова последњеg српског такмичара
а – коначни збир бодова српског такмичара коме се рачунају бодови
Ф – коначни збир бодова најбољег српског такмичара
5. Код одређивања који ће се такмичар сматрати последњим на регати, неће се узимати у обзир
такмичари чији су наступи на свим тркама у регати описани са DNC, DNS, DNF, RAF,
DNE или DGM. Такмичари са оваквим описом свих наступа третираће се као да нису ни
били пријављени за регату.
6. Критеријски збир сваког такмичара добија се сабирањем његових најбољих критеријских
бодова и то:
- за класу 470 са 3 (три) регате ЈСС
- за класу FINN са 3 (три) регате ЈСС
- за класу LASER 4,7 са 4 (четири) регате ЈСС
- за класу LASER RADIAL са 3 (четири) регате ЈСС
- за класу LASER STANDARD са 3 (четири) регате ЈСС
- за класу OPTIMIST са 4 (четири) регате ЈСС
- за класу МИКРО са 3 (три) регате ЈСС,
при чему се узимају у обзир све регате ЈСС на којима је такмичар учествовао у последњих
12 (дванаест) месеци пре датума објављивања Критеријске листе ЈСС.
7. КРИТЕРИЈСКА ЛИСТА ЈСС формира се тако што се такмичари класификују према
сопственом Критеријском збиру. Први је на листи такмичар чији је Критеријски збир
највећи, а остали се ређају по опадајућем низу.

ПРИЛОГ 3
ПРИЈАВА
ОРГАНИЗАТОР
НАЗИВ РЕГАТЕ
РЕГАТНО ПОЉЕ ( назив, место)
БРОЈ РАСПИСАНИХ ТРКА
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
ПРВЕ РАСПИСАНЕ ТРКЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
ПОСЛЕДЊЕ РАСПИСАНЕ ТРКЕ

КЛАСЕ ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ
РЕГАТА
(обрисати/прецртати)

КОФИЦИЈЕНТ РАГАТЕ
(обрисати/прецртати)
ВРСТА РЕГАТЕ
(обрисати/прецртати)
ДАТУМ ПРИЈАВЕ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНИЗАТОРА
е-mail

470,
Фин,
Ласер,
Радиал,
Ласер4.7,
Оптимист,
Микро
Крсташи
1,1
1,35
1,55
1,7
Појединачна отворена
Појединачна по позиву
Тимска регата
Дуел регата

