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1. Organizator
 
LIONS KLUB SLOVENSKE KONJICE

v sodelovanju s:

KON - TIKI d.o.o. Rogaška Slatina 
in Hrvaško jadralsko zvezo

2. Organizacijski odbor

Gorazd Škrabar – direktor regate
Stanko Kolar – vodja projekta Lions rally
Vojko Sevšek - član
Marjan Gujt - član
Tomaž Marovt - član
Primož Poklič - član

3. Regatni odbor

Sebastijan Levstik - glavni sodnik
Ambrož Kregar - član
Matej Mlaker - član

4. Protestni odbor

Sebastijan Levstik - predsednik protestnega odbora
Matej Mlaker - član

5. Pravica do sodelovanja

Regata je »INVITE« značaja. Sodelujejo lahko le posadke, 
ki jih povabi organizator.

2

e n g i n e e r i n g

PODBREZNIK
V  E  N  T  I  L  A  C  I  J  E
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A Navtični LIONS RALLY je tradicionalna humanitarno družabna 

prireditev LIONS KLUBA KONJICE, ki bo v letu 2017 doživel 11. 
ponovitev. V Lions klubu Konjice se z izvedbo tega dogodka 
trudimo članom in gostom ponuditi prijetno 3 dnevno, 
predsezonsko mirno in sproščujoče druženje v širšem 
Murtersko/Kornatskem akvatoriju. Lions klub Konjice združuje 
večje število jadralskih zanesenjakov, ki želimo jadralske 
veščine in užitke vedno znova deliti s kolegi in prijatelji v okviru 
mozaika dobrodelne dejavnosti Lions kluba Konjice. 

Humanitarni namen projekta Lions rally je že tri leta organizacija 
in financiranje udeležbe otrok iz lokalnega okolja na 
mednarodnem projektu »Mirno morje«. Tudi v letu 2017 bomo 
sredstva namenili za isti namen ter posledično omogočili 1 
tedenske aktivne počitnice na 1 jadrnici do 8 otrokom (otrokom s 
posebnimi potrebami in otrokom iz socialno šibkega okolja). Več 
o projektu je na voljo na spletnih straneh krovnega organizatorja 
– foto in video zapisi so objavljeni na spletnih straneh ter na FB 
profilu Lions kluba Konjice.

Stanko KOLAR, 
vodja projekta Lions rally LK Konjice

Naselje Murter na otoku Murter. Najstarejši poznani prvi naseljenci otoka so bili Iliri, kar 
dokazujejo ostanki ilirskega naselja Colentum pri Betini. V 13. stoletju sta na otoku obstajali 
dve naselji: Veliko selo - današnji Murter in Jezero. Za naselji Betina in Tjesno pa se 
predpostavlja, da sta bila najverjetneje ustanovljeni v času turških vpadov, ko so se na otok 
zatekli pribežniki iz bljižnih vasi na celini. Obstaja legenda, da so bili prebivalci vasi Murter v 
preteklosti gusarji, ki so plenili beneške ladje. Še dandanašnji so pretežni lastniki Kornatov, 
kjer so ribarili, gojili ovce in pridelovali olivno olje. Lastništvo nad otočjem naj bi pridobili s silo, 
ker so od tam izgnali Saljane (prebivalce otoka Sali), ki naj bi kornatske otoke odkupili od 
Benečanov. Ladje so jim izdelovali v bližnji Betini, kjer se je bogata tradicija jadranske lesene 
gradnje plovil ohranila do danes. Zelo poznana je betinska gajeta, lahek in okreten lesen čoln 
z latinskim jadrom dolžine 6-7 metrov, s katerimi so prevažali in prodajali olivno olje celo po 
ulicah Pule.

Restavracija Žminjak, se nahaja v čudovitem zalivu na otoku Zminjak, ki se nahaja v 
neposredni bližini otoka Murter, marin Hramina in Betina. Družinska restavracija ponuja 
odlično kulinariko in prijetno dalmatinsko vzdušje s pogleom na kornatsko otočje na zahodu. 

Ravni Žakan leži v Narodnem parku Kornati, okoli 2 km južno od Kornata, njegova površina 
je 0,299 km. Dolžina obale meri 2,97 km, V zalivu na južni strani otočka stoji trgovina in 
restavracija Žakan, ki je največja restavracija v Narodnem parku Kornati. Pod trgovino je 
pomol v obliki črke »L« s skupno dolžino okoli 70m. Na severozahodni obali v prostranem 
zalivu pa pod restavracijo Larus stoji manjši pomol, ob katerem je tudi nekaj boj za priveze.

Konoba Žakan se nahaja v mirnem zalivu otoka Ravni Žakan, v Kornatih, ki veljajo za 
navtični raj. V mirnem zalivu otoka Žakan je gostilna. Konoba Žakan neguje in spoštuje 
tradicionalno priprave hrane, ki jo zagotavljajo ribiči in kmeti s Kornatov.

Naselje Zlarin na otoku  Zlarin leži jugozahodno od Šibenika. Od kopnega ga deli Šibeniški 
kanal, od niza drugih otočkov na jugozahodu pa Zlarinski kanal. Večji zalivi so: Zlarinska 
luka, v kateri leži naselje Zlarin, ki skupaj z zaselkoma Borovica in Magarna tvorijo edina 
naselja na otoku. Naselje Zlarin se v pisnih virih prvič omenja leta 1298. V preteklosti so se 
ukvarjali z nabiranjem koral. Prvi pisni viri o lovu na korale v Jadranu izvirajo iz 14. stoletja. 
Zlarjani se leta 1412 že omenjajo kot priznani lovci na korale. Ulov koral prodajajo v Neapelj. 
Ta gospodarska dejavnost se je obdržala skozi stoletja vse do leta 1955.

Konoba Aldura se nahaja v stari prenovljeni oljarni takoj ob koncu glavnega pomola na 
otoku Zlarin. Restavracija ponuja specialitete mediteranske in dalmatinske kuhinje s 
poudarkom na morskih sadežih, rakih, školjkah in ribah, prav tako se pohvalijo z bogato 
ponudbo vin.

Kaprije so otok, ki leži v šibeniškem arhipelagu v srednji Dalmaciji. Včasih je bil otok porasel 
z gozdovi, vendar so vsa drevesa posekali in uporabili pri žganju apna, katerega so prodajali 
v Šibenik. Otok je bil v 14. stol. v posesti šibeniške fevdalne družine Ljubić, leta 1500 pa 
preide v last družine Divnić (Difnico). Prvi stalni prebivalci so se na otoku naselili v 15. stol. 
Od leta 1510 so se na Kaprije pričeli zatekati pribežniki iz kopnega, ki so bežali pred Turki.
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Prvi dan: TOREK, 30.05.2017;
Od 19.30 dalje: Prihod v marino Hramina na otoku Murter, zabava in spanje na 
plovilih regate XI. Lions rally 2017 - najava prihoda je obvezna, barke bodo 
odklenjene za goste, ki bodo najavljeni

Drugi dan: SREDA, 31.05.2017;
08.30 - 11.00  prevzemanje plovil regate Lions rally 2017 v marini Hramina, 
  otok Murter
12.00 - 14.00  kosilo v restavraciji Žminjak, otok Žminjak
13.00 - 13.15  sestanek krmarjev v restavraciji Žminjak, otok Žminjak
14.00 - 16.00  trening/prosto jadranje proti Kornatom - preliv Vela 
  Smokvica – Kornat, rt Opat
16.00   start 1. plova regate Lions Rally – Kornati – navigacija
18.00   prihod in privez pri restavraciji Konoba Žakan, otok Ravni Žakan
20.00   večerja, predstavitev ekip in zabava v restavraciji Konoba Žakan, 
  otok Ravni Žakan

Tretji dan: ČETRTEK, 01.06.2017;
08.00  zajtrk v restavraciji Konoba Žakan, otok Ravni Žakan
09.00  sestanek krmarjev v restavraciji Konoba Žakan, otok Ravni Žakan
10.00  start 2. plova regate Lions Rally - navigacija
13.00  vezanje v luki Zlarin, kosilo, restavracija Konoba Aldura, otok Zlarin
15.00  start 3. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov
18.00  vezanje v luki Zlarin,
20.00  večerja, podelitev nagrad in zabava v restavraciji Konoba Aldura, otok Zlarin
20.30  licitacija pršuta

Četrti dan: PETEK, 02.06.2017; 
07.30  zajtrk v restavraciji Konoba Aldura, otok Zlarin
09.00  sestanek krmarjev v restavraciji Konoba Aldura, otok Zlarin
10.00  start 4. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov
13.00  pavza za kopanje, kosilo, Konoba Kunjka, otok Kaprije
15.00  start 5. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov
17.00  prihod v marino Hramina, otok Murter
17.30  podelitev nagrad najboljšim, penina zmagovalcev - zabava na pokritem 
platoju  restavracije Butina, marina Hramina, otok Murter
20.30  zaključek Lions rally-ja, večerja in zaključna zabava - restavracija Butina, 
 marina Hramina, otok Murter

peti dan: SOBOTA, 03.06.2017; 
08.00  zajtrk v restavraciji Butina, marina Hramina, otok Murter
08.00 - 10.00 predaja plovil v marini Hramina, otok Murter
10.00  odhod domov 

Restavracija 
Žminjak, 
Žminjak

Konoba Žakan, 
Ravni Žakan 

Konoba Kunjka, 
Kaprije

Marina Hramina, 
Restavracija 
Butina, 
Murter

Konoba Aldura, 
Zlarin
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6. Pravila
Jadra se na podlagi pravil ISAF od 2017 - 2020 (RRS), tega oglasa za regato, navodilih za jadranje 
in obvestilih regatnega odbora, mednarodnih predpisih o izogibanju trčenja plovil ter na podlagi 
pravil posebnih predpisov za priobalna tekmovanja.

7. Format tekmovanja
Predvidenih je 5 plovov. Dnevno se izvedejo največ trije plovi. Ob dobrih pogojih za jadranje se 
lahko izvede še dodatni 6. plov.

8. Kategorija - plovila
Tekmovanje bo potekalo na plovilih, ki jih zagotovi organizator:
15 jadrnic BAVARIA 46, model Cruiser 2008, do 8+1 članov posadke (4 kabine in salon), 
minimalno število prijavljenih članov posamične posadke je 8. 

Posadke, ki ne bodo zadovoljevale zgoraj navedenih pogojev števila posadke, ne bodo imele 
pravice nastopati na rally-u oz. bodo za razliko manjkajočih članov posadke doplačale donacijo v 
višini 50 EUR po manjkajočem članu posadke. 
Spremljevalna plovila so opcijsko lahko tudi plovila drugega tipa, izbor izvede organizator glede na 
število prijavljenih oseb na spremljevalnih plovilih.

Tekmovanje na drugih plovilih ni možno. Uporaba lastnih jader in ostale opreme ni dovoljena. Vsa 
plovila imajo kot dodatno opremu genaker.

Na regati lahko sodelujejo člani Lions in LEO klubov ter njihovi povabljenci. Zaželjeno je, da je 
krmar član Lions ali LEO kluba.

9. »Fair« jadranje
Tekmovalce v jadralnem športu vodi skupek pravil, ki se po pričakovanju upoštevajo in uveljavljajo. 
Osnovno načelo športnega vedenja je, da tekmovalci, ki so prekršili pravilo, nemudoma sprejmejo 
kazen ali odstopijo.

10. Odgovornost
Krmarji osebno prevzemajo barke. Vse nepravilnosti je treba nemudoma prijaviti charterju, da se le 
te lahko še pravočasno odpravijo. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbo na barki, osebi, 
oziroma opremi na kopnem, na morju za čas pred, med in po regati.

Vse osebe sodelujejo na lastno odgovornost. Krmar se mora prav tako sam odločati, ali je mesto za 
privez njegove barke dovolj varno ali ne, v nasprotnem primeru si mora sam poiskati primernejši 
vez.

Krmar je v celoti odgovoren za barko in posadko ter za odločitev startati ali ne, nadaljevati rally ali 
ne, s tem, da upošteva možnost svoje barke in posadke ter stanje morja. Krmar oziroma posadka 
bo pri čarterju položila kavcijo v višini 2.880 EUR v obliki gotovine ali kreditne kartice. Čarter ponuja 
tudi možnost individualnega zavarovanja kavcije po ceni 138 EUR za fiksni in 220 EUR za variabilni 
del (pokrivanje manjše škode). Vsi dogovori v zvezi s kavcijo in zavarovanje le te so individualni 
dogovori krmarjev/posadk.

»LK Konjice«

»LK Konjice«

BAVARIA 46 CRUSIER  BAVARIA 46 CRUSIER  

MH 3, krmar Uroš KRAŠEVAC
 Bavaria 46 Crusier

 

MH 6, krmar Andrej VERDNIK
 Bavaria 46 Crusier

 

MH 8, krmar Gorazd MEDLE

 Bavaria 46 Crusier

 

MH 14, krmar Stanko KOLAR

 Bavaria 46 Crusier

 
MH 11, krmar Sašo MAŽGON

 
Bavaria 46 Crusier

 
  

MH 1, krmar Branko KLANČNIK

 

Bavaria 46 Crusier

 

VIP

 MH 7, krmar Jernej PUGELJ

 

Bavaria 46 Crusier

 

MH 4, krmar Tomo PUGELJ

 

VIP 1 –

 

Bavaria 46 Crusier

 

MH 9, krmar Oton HAFNER

 

Bavaria 46 Crusier

 

MH 13, krmar Jože VARGA

 

VIP 2 -

 

Bavaria 46 Crusier

 

MH 10, krmar Andrej GREIF

 

Bavaria 46 Crusier

 

MH 5, krmar Rado KOBAN

 

VIP 3 -

 

Bavaria 46 Crusier
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11. Točkovanje
Regata bo točkovana po enostavnem sistemu (Low point sistem) dodatek »A« JRP, 
regata je regularna če se odjadra vsaj 1 (eden) plov. Če se odjadrajo vsaj 4 plovi se 
najslabši rezultat odšteje.

Kriterij razvrščanja in nagrajevanja je sistem enostavnega točkovanja po doseženih 
mestih v posamezni regati po točkah:
1. mesto 1 točka
2. mesto 2 točki
3. mesto 3 točke
vsako nadaljnje mesto +1 točka.

Točkovanje se vrši za vsako regato posebej. Zmaga jadrnica, ki je zbrala najmanjše 
število točk pri seštevku vseh regat. V kolikor imata dve jadrnici enako število točk, se 
zmagovalec določi v skladu z ISAF pravili.

12. Kazni 
Jadrnica, ki se bo nahajala na tekmovalni strani štartne črte med 0. in 1. minuto pred 
štartom, se mora vrniti na »predštartno« stran pred štartom. 
Jadrnica mora za vse napake iz drugega dela JRP narediti dva kazenska kroga, da se 
odkupi.
Jadrnica, ki se bo dotaknila katerekoli boje, mora takoj po napaki narediti kazenski krog 
360 stopinj. Jadrnica, ki se odkuplja mora svoje početje najaviti sodnikom po VHF 
postaji, pri tem ne sme ovirati ostalih jadrnic , ki tekmujejo
Jadrnica, ki ne bo upoštevala zgoraj navedenih pravil, bo brezpogojno diskvalificirana v 
tej regati.

13. Regatni kanal 
Uradni VHF kanal regate je kanal 08. Kanal je namenjen izključno komunikaciji med 
regatnim odborom in tekmovalci.

14. Sestanki krmarjev 
Sestanki krmarjev bodo vsako jutro predvidoma ob 9.00 na dogovorjenih mestih in so 
obvezni za vse krmarje.

15. Pritožbe in protesti 
Vse pritožbe in protesti se podajo Protestnemu odboru najkasneje 45 min po privezu 
vseh plovil v luki po posamezni regati, v obliki izpolnjenega obrazca (dobi se pri 
sodniku).

16. Nagrade
Podeljene bodo nagrade – za vsako razpisano kategorijo:
1. mesto:  kristalni POKAL – LIONS RALLY
2. mesto:  kristalni POKAL – LIONS RALLY
3. mesto:  kristalni POKAL – LIONS RALLY

Najhitrejša posadka regate ne glede na kategorijo prevzame VELIKI PREHODNI 
POKAL LIONS RALLY v last za eno leto.

V primeru udeležbe vsaj 3 ženskih posadk (za žensko posadko šteje posadka z ne več 
kot enim moškim v posadki) bodo podeljene nagrade tudi v tej kategoriji.

17. Udeležba na regati vključuje
Najem plovila (dodatno jadro - gennaker), prehrana v restavracijah (3x zajtrk, 3x dnevni 
obrok (malica/kosilo), 3x večerje), 3x privez za čas regate, zaključno čiščenje plovil, 
organizacija tekmovanja, pokali ter promocijska oblačila tekmovanja za vse udeležence 
dogodka. V ceni je všteta cena parkirišče za 2 avtomobila v marini Hramina in uporaba 
Wifi na barkah.

V stroške ni všteto gorivo za plovilo in prevoz do marine. V ceni udeležbe ni vštet strošek 
turistične takse, ki znaša 1 EUR na osebo na dan.

18. Mesto in termin regate
XI. Lions rally 2017 se bo odvijal v širšem Kornatskem in Šibenskem akvatoriju. 

Termin regate je od 31.05. do 03.06.2017.

19. Pravice organizatorja
Organizator ima pravico do sprememb programa in poteka tekmovanja. 

Za organizacijski odbor:

Stanko KOLAR,
vodja projekta Lions rally LK Konjice 


