
 

 

Једриличарски савез Србије,  

АЈК Ђердап и АЈК Београд 

РАСПИСУЈУ РЕГАТУ 

 

КУП МАЈДАНПЕКА 2022 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ТИМСКОМ ЈЕДРЕЊУ  

 

1 Датум и место одржавања 

1.1 Регата ће се одржати од 25.08 2022. године на Дунаву код Доњег Милановца. 
2 Правила 

2.1 Регата ће се одржати према правилима како су дефинисана у Регатним Правилима. 

2.2 Примењиваће се Прилог Д Регатних правила. 

2.3 Примењиваће се правила класе Оптимист, овај Распис и Упутства за једрење. 

2.4 Трке ће бити пресуђиване према правилу Д2. 

2.5 Одлуке протестног одбор су коначне, према правилу 70.5(а) 

3 Класе 

3.1 Регата се расписује за класу Оптимист. 

4 Право наступа и пријава такмичара 

4.1 Право наступа имају клупски тимови са највише 5 (4+1) или најмање 4 такмичара који су сви 

уредно регистровани код Једриличарског савеза Србије за 2022. годину. 

4.2 Ознаке на једрима морају бити у сагласности са Регатним Правилима и Правилима класе 

Оптимист. 

4.3 Пријаву својих тимова сваки клуб мора извршити организатору регате АЈК Београд, до 11 

сати 25.8. 2022. године у канцеларији регате у Доњем Милановцу. 

4.4 Сваки тим ће уз пријаву платити стартнину у износу од 400 динара. 

5 Време регистрације и старта 

5.1 Отварање регате ће се обавити 25.08. 2022. године у 11 сати. 

5.2 Упозоравајући сигнал прве трке планиран је 25.08. 2022. у 12:00 сати. 

5.3 Програмом регате предвиђено је да се одржи комплетан квалификациони круг мечева (сваки 

тим се састаје са свим осталим пријављеним тимовима), а затим полуфинални и финални 

мечеви. 

6 Рекламирање 

6.1 На захтев организатора једрилице ће носити рекламу спонзора регате на бочним странама 

трупа. 

7 Премеравање 
7.1 На захтев регатног одбора, такмичари ће доставити на увид важећу потврду о премеравању. 

8 Упутства за једрење 

8.1  Упутства за једрење ће бити достављена свакој посади и вођи тима приликом регистрације 

такмичара. 

8.2 Упутства за једрење ће бити истакнута на службеној огласној табли Регатног одбора. 

9 Курсеви 

9.1 Регатно поље и регатни курсеви ће бити према Упутствима за једрење. 

10 Трофеји и награде 

10.1 Организатор је обезбедио пехар за првопласирани тим и медаље за три првопласирана тима 

на регати. 
11 Смештај 

11.1 Смештај једрилица на плажи код КМЗ . 

14 Одговорност 

14.1 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, 25.07.2022. године 


