OBJAVLJA RAZPIS REGATE

4. VELENJČANKA
(regata ljubiteljev športno-rekreativnega jadranja)

Biograd na Moru-Zlarin-Kaprije-Skradin-Biograd na moru

04. junij - 07. Junij 2014

PROGRAM PRIREDITVE:

Sreda, 04.06. 2014
09:00
10:00
12.00
16:30
19:00
20:30
21:00

prihod udeležencev v marino Biograd na Moru, prijave, registriranje posadk, prevzemanje plovil
malica Pizzeria Fibra (kratek skipper meeting 10.30)
trening jadranje
Start prvega plova
Privez plovil v Luki Zlarin
večerja, restavracija Aldura
svečana otvoritev regate, predstavitev ekip, fešta, balinanje, roštiljada, degustacija ErVin

Četrtek, 05. 06. 2014
7:30 – 9:00 zajtrk v restavraciji Aldura
9:00 sestanek skiperjev v restavraciji Aldura
9:30 izplutje na morje
10.00 Start drugega plova pred mestom Zlarin
13:00 kosilo restavracija Liberty, otok Kaprije
14:30 start navigacije do vhoda v mesto Šibenik (kanal Sv. Ante)
19:30 privez plovil v marini Skradin
20:30 večerja v restavraciji »Konoba Toni«
21:00 podelitev nagrad najboljšim ekipam prvega jadralnega dne
21: 30 živa glasba - klapa

Petek, 06. 06. 2014
7:30 – 9:00 zajtrk v »konoba Toni«
9:00 sestanek skiperjev v »konoba Toni«
9:30 izplutje na morje
12:00 start četrtega plova
14:00 pavza za kosilo (lunch paket)
15:00 start petega plova plova
18:30 privez plovil v Marino Kornati, Biograd na Moru
20:00 večerja »open Air pary« na obali, uvala Soline
21:00 razglasitev rezultatov, podelitev pokalov in priznanj, zaključek regate
Sobota, 07. 06. 2014
9:00 predaja jadrnic

__________________________________________________________________________
Organizator si pridržuje vse pravice za spremembo programa!

__________________________________________________________________________

PRAVICA SODELOVANJA
Na regati lahko sodelujejo vse do roka prijavljene posadke. Na jadrnici ELAN 340 je minimalno število članov
posadke pet (5) na jadrnici ELAN 350 pa šest (6).

FORMAT TEKMOVANJA
Predvidenih je 5 regat, od tega 2 palici ali trikotnika in 3 navigacije. Dnevno se ne bodo jadrale več kot tri
regate.

PRAVILA:
Jadra se po pravilih ISAF od 2013 - 2016 (RRS), oglasa za regate, navodil za jadranje in obvestilih regatnega
odbora, mednarodnih predpisih o izogibanju trčenja plovil, posebni predpisi za priobalna tekmovanja.

KATEGORIJA:
Tekmuje se na jadrnicah ELAN 350 (13x) in ELAN 340 (7x), ki jih priskrbi organizator. Maksimalno število
plovil, ki sodelujejo v regati je 20 (dvajset).

NAGRADE:
Nagrajene bodo vse jadrnice, ne glede na njihovo uvrstitev.
Podeljen bo tudi prehodni pokal najhitrejši jadrnici regate.

__________________________________________________________________________________________

PODATKI O ORGANIZATORJU:
Organizator: Klub vodnih športov VELENJE, Šaleška 3, 3320 VELENJE
Tehnični organizator: KON-TIKI, d.o.o., Prešernova 8, Rogaška Slatina
Kraj dogodka: Biograd na Moru, R Hrvaška
Območje jadranja: Biograd na Moru-Zlarin-Kaprije-Skradin-Biograd na moru
Jadrnice: ELAN 340 in ELAN 350
Oddaljenost : Velenje – BIOGRAD NA MORU 426 km (od tega 316 km avtoceste)
__________________________________________________________________________________________

CENE:
Cena za ELAN 350 po osebi ob udeležbi:




6 oseb na plovilo: 385 €
7 oseb na plovilo: 370 €
8 oseb na plovilo: 355 €

Cena za ELAN 340 po osebi ob udeležbi:



5 oseb na plovilo: 355 €
6 oseb na plovilo: 340 €

Cena zajema: najem plovila s špinakerjem/gennakerjem za tri dni, vsi obroki (tri malice, tri večerje in dva
zajtrka), vsi privezi, organizacija regate, nagrade, darila
Cena ne zajema: prevoz do mesta dogodka, turistična taxa, ostala hrana in pijača izven programa, eventuelno
gorivo za jadrnico.

PRIJAVE IN PLAČILNI POGOJI
Prijave sprejemamo na kontakte spodaj. Za prijavo šteje izpolnjena prijavnica, ki je priloga temu razpisu in
nepovratna akontacija v višini 600 EUR za ELAN 340 IN 800 EUR za ELAN 350.
Glede na zahtevo organizatorja oz. lastnika jadrnic, je potrebno zaradi resnosti ponudbe vplačati na naš račun
(ob prijavi oz. do konca leta 2013) 200 €. Razliko akontacije je potrebno poravnati do 15.01.2014 za posamezni
tip jadrnice. Dokončna plačila do 15.4.2014.
Podatki za nakazilo :
Klub vodnih športov Velenje
Šaleška 3, Sl-3320 Velenje
E-mail: info@kvs-velenje.si
Identifikacija: 5231418
ID: SI35491914,
Matična štev.: 92623
Poslovni račun:
02426-0015442546
pri NLB d.d., divizija Velenje

Prijave sprejemamo do 15. januar 2014
ŠTEVILO JADRNIC JE OMEJENO, PRIJAVE SPREJEMAMO PO PRINCIPU, KDOR SE PREJ
PRIJAVI IN PREJ PLAČA DOBI JADRNICO.
Za nadaljnja pojasnila ali informacije smo vedno na voljo na naših telefonih in mailih.
Za organizatorja:



Evgen Vodopivec : 041 324 316
Boris Potrč : 031 331 425

O PLOVILIH:

ELAN 350 one design
Število plovil: 13 kom.
Dolžina preko vsega: 10,60 m
Širina: 3,50 m
Ugrez: 2,30 m
Jadra:




Glavno jadro full batten 34,90 m2
Genoa roll 29,68 m2
Gennaker 110 m2

Ležišča: 8,
Kabine: 3
http://sail.elan-yachts.com/slike/plovila/e350/katalog_e350.pdf

ELAN 340
Število plovil: 7 kom.
Dolžina preko vsega: 9,99 m
Širina: 3,48 m
Ugrez: 2,10 m
Teža praznega plovila: cca. 5000 kg
Jadra:




Glavno jadro full batten 34,51 m2
Genoa roll 37,13 m2
Spinnaker 89,11 m2

Posadka: od min. 5 do max. 6 oseb
http://sail.elan-yachts.com/pc.asp?xpath=&xpathid=&lang=eng

PRIJAVN ICA
SKIPER:
Naslov/Adress:
št. osebnega dokumenta:
št. dovoljenja za voditelja čolna:
telefon:
E-mail:

POSADKA:
Št.

Ime in priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na regati sodelujem na lastno odgovornost. Zavedam se skiperske odgovornosti in od organizatorja regate ne
bom zahteval nikakršnih nadomestil in povračil vezanih za eventuelne svoje poškodbe ali poškodbe svoje
posadke. Ob prijavi bom poravnal 600 € oz. 800 € nepovratne akontacije (Obkroži). Hkrati sprejemam splošne
pogoje o najemu plovil , ki so priloga te prijavnice.

Datum: ________

Podpis skiperja: __________________________

PRILOGA 1.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA NAJEMNIKE PLOVIL
1.

Najemnik se obvezuje:





da bo z najetim plovilom in njegovo pripadajočo opremo vestno in skrbno ravnal;
da bo plovilo uporabljal samo na območju teritorialnih voda in dosledno spoštoval predpise o plovbi;
da bo plovilo uporabljal le za dopustniške namene, ne sme je posojati tretjim osebam ali uporabljati za
pridobitniške namene. Na plovilu so lahko le osebe, ki so vnesene v spisek posadke;
da s plovilom ne bo sodeloval na regatah (razen po posebnem dogovoru);
da s plovilom ne bo vlekel-reševal drugih plovil, razen v primeru skrajne sile;
da bo v primeru hujših poškodb nemudoma obvestil najemodajalca in se ravnal po njegovih navodilih. Pri
poškodbah, nesrečah, kraji, manevrski nesposobnosti, naredi najemnik “Poročilo o poškodbi” ter ga overi
pri obalni kapetaniji, policiji, v marini, pri zdravniku ali pri najmanj dveh pravno opravilnih osebah.





2.

Najemnina vključuje najem plovila in njene opreme, njeno običajno obrabo, zavarovanje proti tretji osebi in
polno kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija), kot tudi privez v marini stalnega priveza.
V najemnini ni vključeno gorivo, privezi in takse v drugih marinah, lukah in sidriščih, parkirnina avtomobila,
turistična taksa.

3.

Ob podpisu pogodbe plača najemnik 50% najemnine, ostalih 50% pa štiri tedne pred najemom plovila.

4.

Kavcijo plača najemnik v gotovini ali s kreditno kartico v višini lastne udeležbe kasko zavarovanja ob
prevzemu plovila v marini. Kavcija se vrne brez odbitkov, če se plovilo vrne nepoškodovano in v
dogovorjenem času. Kavcijo plača najemnik tudi, če se plovilo najame s skiperjem. Za izgubljene ali
poškodovane stvari s plovila ali dele opreme se zaračunavajo najemniku dejanski stroški njihove
namestitve oz. popravila, vključujoč transportne stroške in stroške možnega izpada plovila iz najema.
Odškodnina se obračunava ob vrnitvi plovila. Če stroškov ni mogoče takoj ugotoviti, se zadrži ustrezen del
ali cela kavcija in napravi obračun najkasneje v roku 30 dni. Najemnik je dolžan dnevno pregledovati stanje
motorja in hladilnega sistema motorja. Škode, ki nastanejo zaradi pregretja motorja niso zavarovane in jih
plača najemnik. Poškodbe jader se prav tako ne pokrivajo iz zavarovanja.

5.

Če uporabnik iz kakršnega koli razloga ne more pričeti z najemom plovila, lahko najde osebo, ki prevzame
njegove pravice in obveznosti, s pristankom najemodajalca. Če ne najde zamenjave, najemodajalec zadrži:





20% najemnnine v primeru če Burin d.o.o. uspe poiskati novega najemnika za odpovedani termin
50% najemnine za odpoved več kot mesec pred pričetkom najema
100% najemnine za odpoved manj kot mesec pred najemom.
Pri odpovedi zaradi objektivnih razlogov (smrt v družini, težke nesreče, vojna in drugo) se vplačana
akontacija ne vrne. Najemodajalec bo v tem primeru najemniku zagotovil ustrezno plovilo v naslednjem
prostem terminu plovila ali naslednjo sezono.

6.

Najemnik izjavlja, da ima veljavno dovoljenje za plovbo (izpit za voditelja čolna in radiotelefonijo) ter
primerno jadralno in navigacijsko znanje. Najemnik mora v vsakem primeru podrediti plovbo svojim
izkušnjam in vremenskim razmeram. Najemnik mora upoštevati vremenske napovedi in se po njih ravnati.

7.

V upravičenih primerih, če dvomi v jadralno in navigacijsko znanje ter sposobnosti najemnika, lahko
najemodajalec preizkusi njegovo praktično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja, se mu ob
doplačilu dodeli skiper. Če ugotovi nesposobnost najemnika za upravljane plovila, ima najemodajalec
pravico razveljaviti pogodbo in zadržati vplačano najemnino.

8.

Primopredaja: najemodajalec preda plovilo najemniku v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu. Če
ga iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se najemnina zmanjša sorazmerno za vsak zamujen dan.
Če najemodajalec ne more predati plovila po preteku 36 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je manj kot

36 navtičnih milj oddaljen od matične marine, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru
dobi povrnjeno najemnino, izključena pa so nadomestila (pot, prenočevanje...). Najemnik mora pri
prevzemu skrbno preveriti stanje plovila in njegovo opremo. Vse pripombe, pomanjkljivosti morajo biti
vnesene v primopredajni zapisnik. Najemnik se obvezuje vrniti plovilo ob dogovorjenem času in na
dogovorjenem mestu. Če zamudi s predajo plovila do 12 ur, plača odškodnino za vsako zamujeno uro v
višini 2% tedenskega najema plovila ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo. Če zamudi s
predajo plovila več kot 12 ur, plača za vsak zamujeni dan 20% tedenskega najema plovila ter vse stroške,
ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo.
Plovilo se preda najemniku z napolnjenim rezervoarjem za gorivo, čisto, pospravljeno, servisirano in v
brezhibno voznem stanju. Najemnik vrne plovilo v enakem stanju. Če najemodajalec ob vrnitvi plovila sumi,
da je bilo udarjeno dno plovila ali kobilica, lahko na račun najemnika naroči dvigniti plovilo iz vode in ga
pregleda
.
9.

Na plovilo ni dovoljeno jemati domačih živali (psi, mačke...), razen po predhodnem dogovoru.

10. Z morebitnimi odškodninskimi zahtevki se najemnik obrača pismeno (priporočeno) na najemodajalca
najkasneje 8 dni po končanem najemu. Vsi zahtevki morajo biti ob predaji plovila vpisani v primopredajni
zapisnik. Za reševanje sporov je pristojno sodišce, kjer ima sedež najemodajalec.

Veljavnost od januar 2014

