
Organizator
Lions klub Konjice
Mestni trg 2
3210 Slovenske Konjice

v sodelovanju s

KON-TIKI Sailing  in Hrvaško jadralsko zvezo
Prešernova ul. 8
3250 Rogaška Slatina

 v organizaciji Lions kluba Konjice &

Sukošan - Veli Rat - Veli Iž - Sukošan

XIII. Lions rally 2019XIII. Lions rally 2019XIII. Lions rally 2019

28. 5.-1. 6. 201928. 5.-1. 6. 201928. 5.-1. 6. 2019

Sukošan - Veli Rat - Veli Iž - Sukošan

XIII. Lions rally 2019XIII. Lions rally 2019XIII. Lions rally 2019

S polnimi jadri dobrodelnosti...
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Stanko KOLAR – direktor regate, vodja projekta Lions rally

1. Organizator

Sebastijan LEVSTIK - glavni sodnik

LIONS KLUB SLOVENSKE KONJICE

v sodelovanju s:

Ambrož KREGAR – član

Jenej PUGELJ – član

Ambrož KREGAR – član

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

2. Organizacijski odbor

 

Dani VREČKO – član
Marjan ALEKSIČ – član
Primož POKLIČ - član

Emil MARTINŠEK – član

3. Regatni odbor

Martin PEČEK - član

4. Protestni odbor

Sebastijan LEVSTIK - glavni sodnik

Martin PEČEK - član

5. Pravica do sodelovanja

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

2
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Stanko KOLAR, 
vodja projekta Lions rally LK Konjice

Humanitarni namen projekta Lions rally je že štiri leta organizacija in 
financiranje udeležbe otrok iz lokalnega okolja na mednarodnem 
projektu »Mirno morje«. Tudi v letu 2019 predvidevamo da 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 si 
lahko preberete na spletnih straneh krovnega organizaztorja - na voljo 
so tudi foto in video zapisi na spletnih straneh ter na FB profilu Lions 
kluba Konjice.

Navtični LIONS RALLY je tradicionalna humanitarno družabna 
prireditev LIONS KLUBA KONJICE, ki bo v letu 2019 doživel 13. 
ponovitev. V Lions klubu Konjice se z izvedbo tega dogodka trudimo 
članom in gostom ponuditi prijetno 3 dnevno, predsezonsko mirno in 
sproščujoče druženje v akvatoriju severne Dalmacije. 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. 

Veli rat, na otoku Dugi otok - Veli Rat leži na severozahodnem delu Dugega otoka na koncu zaliva Čuna v 
Zadarski županiji. Obala vzdolž naselja je porasla z borovci. Ob naselju je peščena plaža z novo marino, ki 
stoji pri vhodu v zaliv. Jugovzhodno od naselja je zaliv Saharun. 

Veli Iž, otok Iž - Veli Iž je največje naselje na otoku Ižu z manjšim pristaniščem, znotraj katerega je marina. 
Ostanke ilirskega naselja so našli na griču Veli Opaćac in Košljun severno od Velega Iža. Na lokaciji 
današnjega naselja pa so ohranjeni ostanki rimskega naselja.

Sukošan - marina D-Marin Dalmacija, največja marina na Hrvaškem, se nahaja v naravno zaščitenem 
zalivu, 7 km južno od starega pristaniškega mesta Zadar. Marina je zlahka in varno dostopna po sodobni 
avtocesti in je od mednarodnega letališča Zadar oddaljena le 5 km.

Severozahodno od naselja stoji eden večjih in lepših svetilnikov »Veli Rat« postavljen leta 1849. Z višino 42 
metrov je najvišji na vzhodni obali Jadrana, oddaja svetlobni signal: B Bl(2) 20s, nazivni domet svetilnika je 
22 milj, je avtomatiziran in vključen v sistem daljinskega nadzora. Električno energijo pridobiva iz javnega 
omrežja, vodo pa iz lastne cisterne. Na svetilniku živi svetilnikar s svojo družino. Sestavljata ga visoki okrogli 
kamniti stolp in pritlična zgradba z dvema apartmajema, kjer je možen robinzonski turizem. Pri izdelavi 
ometa za stolp so za vezivo uporabljali jajčni beljak, ki mu še danes daje posebno barvo. 

Veli Rat je bil naseljen že v rimskem obdobju. Današnje naselje pa se v starih zapiskih prvič omenja leta 
1327. V naselju stoji cerkev sv. Ane in kapelica sv. Nikole, ki je zaščitnik mornarjev.

Župnijska cerkev sv. Petra se v starih listinah prvič omenja v 14. stol., vendar zgradba ni ohranjena v prvotni 
obliki. V naselju sta se ohranila dvorca Canagetti in Fanfogna, ki sta pripadala istoimenskima zadarskima 
plemiškima družinama. Dvorec Fanfogna je bil zgrajen v romanskem slogu, kasneje prezidan, in v 19. stol 
preurejen v šolo.

V ohranjenem mestnem jedru Velega Iža danes stoji obnovljena cerkev sv. Petra in Pavla in etnografska 
zbirka, ki hrani številne primerke iške obrti, orodja in keramičnih izdelkov.

Preko  - otok Ugljan - Preko je naselje s trajektnim pristaniščem v osrednjem delu severovzhodne obale 
otoka Ugljan. Kraj leži ob cesti, ki povezuje ostala naselja na otoku, je največje naselje in upravno središče 
otoka. Vsa obala na območju Preka, še zlasti pa tista na otočku Galovac je primerna za kopanje.

Trajektna luka Preko je najprometnejša luka po številu potnikov na hrvaških otokih, z več kot 1,6 milijona 
potniki in 260 000 vozili letno. Iz trajektnega pristanišča Preko vodi cesta, ki povezuje oba konca otoka 
Ugljan in Pašman.

Nahaja se le streljaj od čudovitih otokov srednje in severne Dalmacije.

Z varnimi in popolnoma servisiranimi privezi, izkušenim osebjem, vzdrževalnimi in servisnimi storitvami D-
Marin Dalmacija izpolnjuje najvišje mednarodne standarde okoljskega ravnanja in je od leta 2000 vsako leto 
nagrajena z modro zastavo.
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18.00  prihod in privez bark v Marini Veli Iž

18.00   prihod in privez bark v marini Baotić, Veli Rat

11.00 - 13.00  kosilo/brunch v Portus Beach club, marina D-marin Dalmacija, Sukošan, 
  prejem navodil za popoldanski trening/regato 

Drugi dan: SREDA, 29. 5. 2019;

08.00  zajtrk v restavraciji Lanterna, Veli Rat

10.00  start 2. plova regate Lions Rally – navigacija/tehnični plov

13.30 - 17.30  trening/prosto jadranje proti Velem Ratu, Dugi otok
18.00   start 1. plova regate Lions Rally - navodila prejmejo ekipe naknadno 

19.30   večerja, predstavitev ekip, zabava z LICITACIJO PRŠUTA 
  v restavraciji Lanterna, Veli Rat

Prvi dan: TOREK, 28. 5. 2019;

09.00  sestanek krmarjev v restavraciji Lanterna, Veli Rat

08.30 - 11.00  prevzemanje plovil regate Lions rally 2019 
  v marini D-marin Dalmacija, Sukošan

Od 19.30 dalje: Prihod v marino D-marin Dalmacija, Sukošan, zabava in spanje na plovilih 
regate XIII. Lions rally 2019 - najava prihoda je obvezna, barke bodo za najavljene goste 
odklenjene in pripravljene za prenočevanje

Tretji dan: ČETRTEK, 30. 5. 2019;

13.00  vrnite v luko Veli Rat, priverz v marini Baotić, kosilo v restavraciji Lanterna, Veli Rat

07.30  zajtrk v restavraciji Lanterna, Veli Iž

15.00  start 3. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov

Četrti dan: PETEK, 31. 5. 2019; 

13.00  vezanje bark v marini Preko, kosilo/brunch v restavraciji Jardin Preko
15.00  start 5. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov

19.30  »ALBO PENINA PARTY« - Portus Beach club, marina D-marin Dalmacija, Sukošan
20.00  zaključek Lions rally-ja, večerja, podelitev nagrad zmagovalcem in zaključna zabava - 
 v restavraciji Portus Beach club, marina D-marin Dalmacija, Sukošan

10.00  start 4. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov

08.00   zajtrk v restavraciji Portus Beach club, marina D-marin Dalmacija, Sukošan
08.00 - 10.00  predaja plovil v marini D-marin Dalmacija, Sukošan
10.00   odhod domov 

19.30  večerja v restavraciji Lanterna, Veli Iž, podelitev dnevnih nagrad in zabava

Peti dan: SOBOTA, 1. 6. 2019; 

09.00  sestanek krmarjev na pomolu marine ali v restavraciji Lanterna, Veli Iž

17.00  prihod v marino D-marin Dalmacija, Sukošan, tankanje, privez bark

Konoba Lanterna Veli Rat

zajtrk 30. 5. – ruski bife salame, sir, hrenovke, omleta, 
marmelada, maslo, čaj, sok, kava
kosilo 30. 5. – zelenjavni golaž

večerja, 29.5.  – predjed hladno ribji: hobotnica, školjke; 
predjed hladno mesni: pršut sir ; predjed topla: pašta 
morski sadeži; glavna jed - ribji: brancin, blitva s 
krompirjem; glavna jed - mesni: mešano meso, pomfrit, 
solata; sladice – solata, zavitek sir/jabolka

kosilo/brunch 29.5. – Pršut, olive, bruskete, solata s 
hobotnico,  tunina pašteta, bakalr beli, fuži v omaki s pršutom, 
piščančja rolada z njoki, sezonska solata, sadje, panna cota, 
tiramisu 
večerja 31.5. – predjed hladno mesni:  pršut, sir, olive; 
predjed hladno ribji: tuna tartar, inčuni; predjed topli mesni: 
fuži v omaki s pršutom; predjed topli ribji: rižota s kozicmi; 
solate: sezonska; glavna jed - mesni: telečji medaljon v 
vinski omaki, pekovski krompir; glavna jed - ribji: file orada, 
lignji žar, zelenjava na žaru; priloge: pekarski krompir, 
zelenjava na žaru; sladica – lava cake
zajtrk 1. 6. – ruski bife – omlete, narezki, namazi, sadje, 
sok, kava

Restavracija Portus Beach club 

zajtrk 31. 5. – ruski bife salame, sir, hrenovke, omleta, 
marmelada, maslo, čaj, sok, kava

Restavracija Lanterna Veli Iž
večerja, 30.5.  – predjed hladno/topli mesni: ovčji sir, kozji 
sir v olivnem olju, panceta, domači kruh, kulen, testenine z 
artičokami in panceto; predjed hladno/topli ribji: inčuni, 
pašteta tuna, dimljene dagnje, testenine z morskimi sadeži; 
glavna jed – ribji meni: orada na žaru s krompirjem in 
zelenjavo; glavna jed – mesni meni: pašticada; sladice – 
solata, zavitek jabolka; 

Konoba Roko, Piazza catering, Preko
kosilo/brunch 31.5.  – hladna predjed: dalmatinski pršut, 
kulen, sir, olive, razni ribji kanapeji, pašteta tuna, pašteta 
bakalar, hobotnica v solati, tuna v solati, kruh; glavna jed: 
sipa mineštra, cmočki z domačimi kozicam in bučkami, 
brodet hobotnica/sipa/lignji, peka jagnjetina, teletina, krompir
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Na regati lahko sodelujejo člani Lions in LEO klubov ter njihovi povabljenci. Zaželjeno je, da je krmar 
član Lions ali LEO kluba.

Spremljevalna plovila so opcijsko lahko tudi plovila drugega tipa, izbor izvede organizator glede na 
število prijavljenih oseb na spremljevalnih plovilih.

Tekmovanje bo potekalo na plovilih, ki jih zagotovi organizator:

10. Odgovornost

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.

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 3.000 EUR v obliki gotovine ali kreditne kartice. Čarter ponuja tudi 
možnost individualnega zavarovanja kavcije po ceni 260 EUR za fiksni in 260 EUR za variabilni del 
(pokrivanje manjše škode). Vsi dogovori v zvezi s kavcijo in zavarovanje le te so individualni dogovori 
krmarjev/posadk.

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.

6. Pravila

Tekmovanje na drugih plovilih ni možno. Uporaba lastnih jader in ostale opreme ni dovoljena. 
Organizator bo zagotovil dodatno jadro – GENAKER (opcija odpovedi dodatnega jadra pomeni 150 
EUR znižana cena najema plovila).

Na regati lahko sodelujejo tudi SPREMLJEVALNE BARKE, katere bo organizator zagotovil in o tem 
obvestil prijavljene naknadno, glede na število prijavljenih udeležencev. Načeloma bodo to barke 
podobnega formata/velikosti/ kot tekmovalne barke, s tekmovalno floto NE BODO sodelovale v 
tekmovalnem delu regat. 

8. Kategorija - plovila

9. »Fair« jadranje

Jadra se na podlagi pravil WS 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.

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

 - jadrnice BAVARIA 45, model Cruiser 2014, do 8+1 članov posadke (4 kabine in salon), 
 zaželjeno število prijavljenih članov posamične posadke je 8. 

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. 

»LK Konjice«

»LK Konjice«

BAVARIA 45 CRUSIER BAVARIA 45 CRUSIER

PINTULA, krmar Anton ROUS
Bavaria 45 Crusier Bavaria 45 Crusier

OKLJUĆ, krmar Andrej KUK

GRUJICA, krmar Tadej LOGAR
Bavaria 45 Crusier

OPUH, krmar Dani VREČKO
Bavaria 45 Crusier

LAVSA, krmar Stanko KOLAR
Bavaria 45 Crusier

GOLIĆ,  krmar Marjan ALEKSIČ
Bavaria 45 Crusier

GUSTAC, krmar Miran JELER
Bavaria 45 Crusier

KASELA, krmar Branko KLANČNIK
Bavaria 45 Crusier VIP

Bavaria 45 Crusier
LUNGA, krmar Gorazd MEDLE

VIP 1 - Bavaria 45 Crusier
GREGO, krmar Emil MARTINŠEK

LUČINA, krmar Jernej PUGELJ
Bavaria 45 Crusier

VALENTINA, krmar Tomo PUGELJ
VIP 2 – Gib Sea 43

- Startna črta se nahaja med oranžno zastavo RC na plovilu regatnega odbora na desni in bojo (rdečo ali rumeno) na levi strani 
startne črte;

- Tekmovanje se pričenja proti pravilu 26 z opozorilnim signalom 5 min. do starta;

- Če se katerikoli del trupa jadrnice, posadke  ali oprema nahaja na tekmovalni strani startne črte ali njenih podaljškov v zadnji minuti 
pred startom in je prepoznana s strani regatnega odbora bo regatni odbor skušal njeno startno številko objaviti preko službenega 
kanala VHF 08. Neposlušanje kanala ali izostanek v slišanosti kanala nista razlog za »nadomestilo«. To menja pravilo 62.1(a);

- Jadrnica, ki ne štarta v roku 10 minut od signala starta se bo točkovala kot DNS (ni štartala);

- Vsi startni signali bodo spremljani preko službenega kanala regata VHF 08, neposlušanje kanala ali izostanek v slišanosti kanala 
nista razlog za »redress«. To menja pravilo 62.1(a);
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vsako nadaljnje mesto +1 točka.

Uporaba TANGUNA ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena uporaba kakršnih koli drugih sredstev, ki bi 
lahko nadomeščala »tangun« (čaklje ipd).

1. mesto 1 točka

3. mesto 3 točke

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 
WS pravili.

 

Na tekmovalnih plovilih, brez vednosti RO ni dovoljeno nikakršno spreminjanje ali premikanje 
opreme. Edino dovoljeno/obvezno je prestaviti glavno sidro v sidrnik, zaradi varnosti plovbe pri 
morebitnih trkih med plovili. Prav tako ni dovoljeno nikakršno spreminjanje ali nadomeščanje 
obstoječih jader, ki so na jadrnicah ob prevzemu v klasi monotip. 

12. Tekmovalne barke  

2. mesto 2 točki

Vsako nespoštovanje teh pravil se kaznuje z diskvalifikacijo iz plova v katerem je bilo pravilo kršeno.

13. Prenehanje tekmovanja
Jadrnica, ki zaradi kakršnega koli razloga preneha s tekmovanjem, mora o tem obvestiti regatni 
odbor.

14. Uporaba tanguna

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.

11. Točkovanje

Kriterij razvrščanja in nagrajevanja je sistem enostavnega točkovanja po doseženih mestih v 
posamezni regati po točkah:

Jadrnica mora za vse napake iz drugega dela JRP narediti dva kazenska kroga, da se odkupi.

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. 

15. Kazni 

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

Uradni VHF kanal regate je kanal 77. Kanal je namenjen izključno komunikaciji med regatnim 
odborom in tekmovalci.

13. Regatni kanal 

Jadrnica, ki ne bo upoštevala zgoraj navedenih pravil, bo brezpogojno diskvalificirana v tej regati.

1. mesto:  POKAL – LIONS RALLY

3. mesto:  POKAL – LIONS RALLY

2. mesto:  POKAL – LIONS RALLY DNEVNI

17. Sestanki krmarjev 

1. mesto:  POKAL – LIONS RALLY DNEVNI

Podeljene bodo nagrade – za regato v celoti:

16. Regatni kanal 

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

18. Pritožbe in protesti 

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

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

19. Nagrade

2. mesto:  POKAL – LIONS RALLY

Podeljene bodo nagrade - dnevne:

3. mesto:  POKAL – LIONS RALLY DNEVNI
Najhitrejša posadka regate ne glede na kategorijo prevzame VELIKI PREHODNI POKAL LIONS 
RALLY v last za eno leto.

20. Udeležba na regati vključuje

Termin regate je od 29. 5. do 1. 6. 2019.

XIII. Lions rally 2019 se bo odvijal v širšem Zadarskem akvatoriju. 

Organizator ima pravico do sprememb programa in poteka tekmovanja. 

Za organizacijski odbor:
Stanko KOLAR, 

Najem plovila (dodatno jadro - genaker), 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 stroške ni všteto gorivo za plovilo, prevoz do marine in parkirišče v marini. V ceni udeležbe ni vštet 
strošek turistične takse.

22. Pravice organizatorja

21. Mesto in termin regate

direktor regate, vodja projekta Lions rally LK Konjice 


