
 
 

УПУТСТВА ЗА ЈЕДРЕЊЕ 
 

1 Правила 
1.1 Регата се одржава према правилима како су дефинисана у Регатним Правилима (Racing 

Rules of Sailing) 2021 - 2024. 
1.2 Примењиваће се правила класа, Правилник регата ЈСС, Распис и ова Упутства. 
2 Обавештења такмичарима 
2.1 Обавештења такмичарима ће бити истакнута на службеној огласној табли на згради 

клуба 
3 Измене Упутстава за једрење 
3.1 Измене Упутстава за једрење биће истакнута до 10:00 истог дана. 
4 Програм 
4.1 Предвиђено је 6 трка које су распоређене како следи: 
 

Датум Време Опис активности 
1.04. 2023. 10:30 Регистрација  
1.04. 2023. 12:00 Трке 
2.04. 2023. 11:00 Трке 

  
 Неће бити више од три трке у току једног дана. 
4.2 Упозоравајући сигнал сваке наредне трке тог дана уследиће најраније 5 минута по 

завршавању последње једрилице из претходне трке 
4.3 Крајње време за упозоравајући сигнал је 16:00 часова односно 14:00 часова завршног 

дана регате. 
5 Заставе класа 
5.1 Застава класе ће бити:  

 Класа ОПТИМИСТ : бела застава са знаком класе 
 КласA ILCA 4 : жута застава са знаком класе 

6 Регатно поље 
6.1 Регатно поље ће бити у Зимовнику испред клуба. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 Регатни курсеви 
7.1 Курс А, (наранџаста застава) 
          редослед обиласка ознака је следећи: ОПТИМИСТ:  СТАРТ – 1 – 2а – 1  –  2а – ЦИЉ 
         ИЛЦА 4:      СТАРТ – 1 – 2б – 1  –  2б – ЦИЉ 
          Курс Б, (плава застава) 
          редослед обиласка ознака је следећи: ОПТИМИСТ: СТАРТ – 2а – 1  –  2а – 1 - ЦИЉ 
           ИЛЦА 4:     СТАРТ – 2б – 1  –  2б – 1 - ЦИЉ 
7.2 Ако је истакнута „S“ застава једри се 1 круг. Ознаке се остављају по левом боку.  

2а 1 2б 

cilj - start 



8 Ознаке 
8.1 Ознаке 1 , 2а , 2б  и стартна ознака, биће цилиндрична тела црвене боје. 
9 Старт 
9.1 Трке ће бити стартоване употребом следећих сигнала.  

Сигнал Застава Звучни 
сигнал 

Минута пре 
старта 

Упозоравајући Застава класе 1 5 
Припремни П, У или Црна 1 4 
Задњи минут Обара се припремни сигнал 1 1 
Стартни Обара се упозоравајући сигнал 1 0 

 Меродавно је време визуелних сигнала. Изостанак звучног сигнала биће занемарен. 
9.2 Упозоравајући сигнал за наредну класу биће истакнут најраније један минут после 

стартног сигнал за претходну класу.  
9.3 У првој трци у дану класе ће стартовати у следећем редоследу: 

1 ILCA 4 
2 Оптимист 

 а у свакој следећој према редоследу завршавања класа. 

9.4 Стартна линија ће бити између заставног копља на броду Регатног одбора на коме је 
истакнута наранџаста или плава застава и стартне ознаке. 

10 Циљ 
10.1 Циљна линија је уједно и стартна линија. 
11 Систем казни 
11.1 Примењиваће се прилог П Регатних правила.  
12 Ограничено време 
12.1 Нема временског ограничења уласка прве једрилице у циљ. Једрилица која не заврши 

30 минута након завршавања прве једрилице бодоваће се с DNF . 
13 Протести и захтеви за обештећење 
13.1 Протести и захтеви за обештећење биће написани на обрасцу који се издаје у регатној 

канцеларији, и биће достављени у протестном времену које почиње 10 минута након 
уласка у циљ последње једрилице тог дана. Протестно време је један сат. Ово мења 
правила 61.3 и 62.2. 

13.2 Обавештења такмичарима који су странке и сведоци у протестима, као и о месту и 
времену расправе биће истакнута на огласној табли најдаље 30 минута након истека 
протестног времена. 

13.3 Обавештења о протестима Регатног одбора или Протестног одбора биће истакнута ради 
обавештења једрилицама према правилу 61.1(б). 

13.4 Листа једрилица које су, према упутству 12.1, признале прекршај правила 42 или их је 
Протестни одбор дисквалификовао, биће истакнута у протестном времену. 

14 Бодовање 
14.1 Примењиваће се Low Point систем бодовања, Правило А4.1. 
14.2 У случају да се заврши више од 3 трке биће одбачен најслабији резултат 
15 Награде 
15.1 Награђују се првопласиране једрилице у свакој класи/категорији (ILCA 4 дечаци, ILCA 

4 девојчице, Оптимист дечаци, Оптимист девојчице, Оптимист кадети дечаци и 
Оптимист кадети девојчице) 

15.2 Број додатних и осталих награда зависи од спонзора регате. 
16 Одговорност 
16.1 Сваки такмичар стартује на властиту одговорност а такмичари у класи оптимист 

стартују на одговорност својих родитеља и/или тренера. Организатор не прихвата било 
какву одговорност за могуће штете или удес такмичара, једрилица, опреме или трећих 
лица за време и после регате. 

 
 


