У складу са календаром регата ЈСС
Једриличарски клуб Победа расписује регату

"ПАВЛА ЛУКИЋА СПУСТ 2019."
1. Датум и место одржавања
Регата ће се одржати у суботу, 1. јуна 2019. године на реци Сави између 13. и 5.
километра.
2. Правила
2.1. Регата ће се одржати према правилима како су наведена у Регатним
Правилима 2017-2020.
2.2. Примењиваће се правила класе, Правилник регата Једриличарског савеза
Србије, овај Распис и Упутства за једрење.
3. Класе
3.1. Регата се расписује за следеће класе и категорије:
- Оптимист (отворена – дечаци и девојчице)
3.2. Регата има коефицијент јачине 1.1.
4. Право наступа и пријава такмичара
4.1. Право наступа у класи Оптимист имају такмичари рођени 2004. године или
касније, који су уредно регистровани код националног савеза за текућу
годину.
4.2. Прелиминарне пријаве слати ел. поштом на адресу: 999@јк-победа.срб
4.3. Пријаве такмичара ће се примати на регатном пољу 30 мин. пре
упозоравајућег сигнала.
5. Време старта и програм регате
5.1. Упозоравајући сигнал је планиран у 12 сати.
5.2. Расписана је 1 трка. Сваки клуб учесник формира тегаљ својих такмичара и
властитом вучом ће отићи узводно до 13. км реке Саве, где ће бити
постављен СТАРТ.
6. Категорија регата и оглашавање
6.1. Расписана регата је категорије "С", према кодексу 20 Регатних правила.
7. Упутства за једрење
7.1. Упутства за једрење ће бити достављена вођи екипе приликом пријаве
такмичара.
7.2. Упутства за једрење ће бити истакнута на огласној табли Регатног одбора.
8. Курсеви
Курс трке: СТАРТ 13. км - канал између Аде Међице и Аде Циганлије - ЦИЉ 5. км.
Регатни одбор може у случају неповољних временских услова да скрати стазу.
9. Казне за прекршај правила
Примењиваће се прилог "Р" Регатних правила.
10. 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.

Београд 3.5.2019. год.

за ЈК Победа
Миодраг Панчић

