Академски једриличарски клуб Београд
Academic sailing club Belgrade

ЦОЦИНА РЕГАТА 2019
РАСПИС
1 Организатор: АЈК-Београд
2 Датум и место одржавања
Регата ће се одржати од 6.-7.априла 2019. године у Београду у заливу Бежанијсkи зимовник
испред клуба
3 Правила
Регата ће се одржати према Регатним Правилима 2017 – 2020
Примењиваће се правила класе, Правилник регата ЈСС, овај Распис и Упутства за једрење.
4 Класе
Регата се расписује за класе и категорије: Ласер 4.7, Оптимист (дечаци, девојчице и до 12).
Регата је критеријска за све класе, са коефицијентом јачине 1.35
5 Право наступа и пријава такмичара
Право наступа имају такмичари који су регистровани код националног савеза за 2019. годину.
Прелиминарне пријаве слати до 06.04.2019. године на адресу ajkbeograd@yahoo.com .
6 Време регистрације и старта
Регистрација такмичара ће се обавити 6.04.2019. до 11 сати у канцеларији регате.
Приликом регистрације такмичари неће плаћати стартнину.
Упозоравајући сигнал прве трке планиран је 6.04.2019. у 12 сати. Расписано је 6 трка, а регата је
важећа ако се одржи најмање 1.
7 Упутства за једрење
Упутства за једрење ће бити достављена вођама екипа приликом регистрације такмичара.
Упутства за једрење ће бити истакнута на Службеној огласној табли.
8 Курсеви
Регатно поље и регатни курсеви ће бити према Упутствима за једрење.
9 Казне за прекршај правила
Примењиваће се прилог П Регатних правила.
10 Бодовање
Примењиваће се Low Point Систем бодовања, према правилу А4.1 Регатних правила.
Најслабији резултат се одбацује ако се одржи више од 3 трке.
11 Трофеји и награде
Организатор је обезбедио награде за првопласиране у свакој класи/ категорији
Број додатних награда зависи од спонзора.
12 Смештај
Смештај једрилица на плацу испред клуба.
13 Одговорност
Сваки такмичар стартује на властиту одговорност.
Организатор не прихвата било какву одговорност за могуће штете или удес такмичара, једрилица,
опреме или трећих лица, пре, за време и после регате.
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