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1. Organizator
LIONS KLUB SLOVENSKE KONJICE
Soorganizatorji:
• KON-TIKI d.o.o.
• JK KON-TIKI Sailing Croatia
• Hrvaška jadralna zveza – HJS

GENERALNI SPONZOR
HUMANITARNE REGATE
XIV. TIKI LIONS RALLY 2021

SPONZORJI

PODATKI ORGANIZATORJA

XIV. TIKI Lions rally 2021

2. Organizacijski odbor
•
•
•
•
•
•
•

Stanko KOLAR – direktor regate, vodja projekta Lions rally
Aleksander ŠKRINJAR – član
Andrej KUK – član
Emil MARTINŠEK – član
Jernej PUGELJ – član
Marjan ALEKSIČ – član
Primož POKLIČ - član

3. Regatni odbor
• Sebastijan LEVSTIK - predsednik
• Gabrijel ŠOLMAN - član

4. Protestni odbor
• Sebastijan LEVSTIK - glavni sodnik
• Ambrož KREGAR – član
• Martin PEČEK - član

5. Pravica do sodelovanja
Regata je »INVITE« značaja. Sodelujejo lahko le posadke, ki jih povabi organizator.
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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. 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.
Smokvica Vela - Smokvica Vela, predstavlja južni vhod v dolnji kornatski arhipelag. Prehod med
otočkom Smokvica Vela in rtom Opat na koncu Kornata, imenovan tudi Vrata, pa je najkrajša
plovna pot med Kornati in otokom Murterjem. Murterini, kot sami sebe imenujejo prebivalci
Murterja, so v srednjem veku odkupili posesti na Kornatih in postali večinski lastniki tega
otoškega področja. Ker je Smokvica na koncu pastirske kornatske poti, hkrati pa je prvi port na
jugozahodni strani kornatskega niza, si jo moramo posebej ogledati. Po nekaterih virih naj bi bil
otoček naseljen že v antičnem času, ko naj bi v njegovih kamnolomih (petralah) pridobivali
kamen.
Levrnaka – Levrnaka je občasno naseljen otoček v Narodnem parku Kornati. Levrnaka je otok z
dvema za navtiko pomembnima zalivoma. Leži jugozahodno od občasno naseljenega naselja
Lučice na otoku Kornatu. Obala Levrnake, ki ima površino 1,84 km², je razvejana in dolga 10,2
km. Najvišji vrh je 118 mnm visok Veli vrh. Jugovzhodno od Velega vrha leži 94 mnm visok vrh
Svirac. Med obema vrhovoma se razprostira severnim vetrovom odprt zaliv Levrnaka (tudi zaliv
Anica), ki je zelo globok in predstavlja problem za sidranje. Nenaseljen zaliv Lojena ima na drugi
strani otoka majhno prodnato plažo.
Piškera, otok Panitula - ACI Marina Piškera se nahaja med otokoma Piškera in Panitula Vela,
ob severni obali Panitule Vela. Marina je dobro zaščitena pred severnim burjem, nekoliko manj
pa pred južnimi vetrovi. Odprta je od 1. aprila do 31. oktobra. Enkrat na leto, zadnjo julijsko
nedeljo, se prebivalci Salija in drugih bližnjih vasi s svojimi čolni zgrinjajo na ta nenaseljeni otok,
da bi se udeležili maše v cerkvi Marijinega rojstva. Restavracija "N20" je del kompleksa marin.
Pred vhodom v marino ležijo otok Panitula Mala in grebeni Škanji. Pristop s severa ali zahoda
med grebeni Škanji in južnim rtom otoka Panitula Vela je varen z globino morja 7 m. Pristop k
marini s severozahoda med otokoma Panitula Vela in Piškera je zaradi številnih grebenov plitek
in nevaren.
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Navtični LIONS RALLY je tradicionalna humanitarno družabna
prireditev LIONS KLUBA KONJICE, ki bo v letu 2021 doživel 14.
ponovitev. V Lions klubu Konjice se z izvedbo tega dogodka
trudimo članom in gostom ponuditi prijetno tri dnevno,
predsezonsko mirno in sproščujoče druženje v akvatoriju
srednje 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.

PREDGOVOR

MESTA

XIV. TIKI Lions rally 2021

Humanitarni namen projekta Lions rally je organizacija in
financiranje udeležbe otrok iz lokalnega okolja na mednarodnem
projektu »Mirno morje«. Tudi v letu 2021 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
organizatorja - na voljo so tudi foto in video zapisi na spletnih
straneh ter na FB profilu Lions kluba Konjice.
Stanko KOLAR,
vodja projekta Lions rally LK Konjice
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Prvi dan: TOREK, 25. 5. 2021;
Od 19.30 dalje: Prihod v marino Hramina, Murter, zabava in spanje na plovilih regate XIV.
Lions rally 2021 - najava prihoda je obvezna, barke bodo za najavljene goste odklenjene in
pripravljene za prenočevanje
Drugi dan: SREDA, 26. 5. 2021;
08.30 - 11.00 prevzemanje plovil regate Lions rally 2021 v marini Hramina, Murter
11.00 - 13.00 kosilo/brunch v Restavraciji Rebac, Murter, prejem navodil za popoldanski
trening/regato
13.30 - 16.30 trening/prosto jadranje proti otoku Kornat, rt Opat
17.00
start 1. plova regate Lions Rally - navodila prejmejo ekipe naknadno
19.00
prihod in privez bark na privezu Konobe Smokvica, Smokvica Vela
19.30
večerja, predstavitev ekip in GENERALNEGA SPONZORJA REGATE,
»LICITACIJA TIKI PRŠUTA« v Konobi Smokvica, Smokvica Vela
Tretji dan: ČETRTEK, 27. 5. 2021;
08.00
zajtrk v Konobi Smokvica, Smokvica Vela
09.00
sestanek krmarjev v restavraciji Konobi Smokvica, Smokvica Vela
10.00
start 2. plova regate Lions Rally – navigacija/tehnični plov
13.00
prihod in privez v marini Piškera, kosilo v restavraciji N20, Vela Panitula
15.00
start 3. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov
18.00
prihod in privez bark na privezu Konobe Levrnaka, Levrnaka
19.30
večerja v Konobi Levrnaka, podelitev dnevnih nagrad.
Četrti dan: PETEK, 28. 5. 2021;
7.30
zajtrk v Konobi Levrnaka, Levrnaka
09.00
sestanek krmarjev v Konobi Levrnaka, Levrnaka
10.00
start 4. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov
13.00
prihod in privez bark na privezu Konobe Smokvica, kosilo/brunch v Konobi Smokvica
15.00
start 5. plova regate Lions Rally - navigacija/tehnični plov
17.00
prihod v marino Hramina, tankanje, privez bark
19.30
»TIKI PENINA PARTY« - pomol marina Hramina, Murter
20.00
zaključek Lions rally-ja, večerja, podelitev nagrad zmagovalcem in zaključna zabava
v restavraciji Rebac, Murter
Peti dan: SOBOTA, 29. 5. 2021;
08.00
zajtrk v restavraciji Rebac, Murter
08.00 - 10.00 predaja plovil v marini Hramina, Murter
10.00
odhod domov
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Restavracija Rebac, Murter
kosilo/brunch 26.5. – pršut, sir, hobotnica v solati,
inčuni slani in marinirani, ribja marinada, mineštra s
sipo in lignji, rižota s kozicami ali črna rižota s sipo;
večerja 28.5. – mesna predjed: pršut, sir, mesni
narezki kulen salame; ribja predjed: hobotnica v
solati, tunin namaz, carpaccio tuna, carpaccio
grdobina, inčuni slani in marinirani, marinirana riba,
mozzarella s paradižnikom, kozice marinirane ali
pražene, školjke na buzaro; glavna jed – mesni:
mešano meso na žaru, meso iz peči; glavna jed –
ribji: Riba na žaru ili u peći, priloge – pečena
zelenjava, blitva in kuhan krompir, pečen krompir,
sezonska solata ; sladica – kolači;
zajtrk 29. 5. – ruski bife – razne salame, sir, mlečni
namazi, jogurt, musli, kuhana jajca, hrenovke

MARINE, POTEK REGATE

PROGRAM REGATE

XIV. TIKI Lions rally 2021

Konoba Smokvica, Smokvica Vela
večerja, 26.5. – predjed hladno/topli mesni: tatarski
biftek; predjed hladno/topli ribji: mešana ribja
predjed, 8-10 vrst ribe na krožniku; glavna jed – ribji
meni: bela riba 1. kategorije z zelenjavo in krompirjem;
glavna jed – mesni meni: peka teletina in jagnjetina
mix s pekovskim krompirjem; sladice – razne ;
zajtrk 27. 5. – ruski bife, kava, čaj, jajce, šunka,
klobase

Konoba Levrnaka, Levrnaka
večerja, 27.5. – predjed hladno mesni: razni
narezki – pršut, sir, salame; predjed hladno ribji:
solata morski sadeži - hobotnica, ribji namaz, inčuni,
marinade; glavna jed – ribji meni: riba na žaru - tuna,
sabljarica, romb, zobatec, priloga blitva s krompirjem;
glavna jed – mesni meni: teletina izpod peke z
zelenjavo in krompirjem;
zajtrk 28. 5. – ruski bife, kava, čaj, jogurt, šunka, sir,
croissant, jajca, sadje, razni namazi
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BAVARIA 46 CRUSIER

BAVARIA 46 CRUSIER

MHM38, krmar Anton ROUS
Bavaria 46 Crusier

MHM51, krmar Andrej KUK
Bavaria 46 Crusier

MHM39, krmar Tadej LOGAR
Bavaria 46 Crusier

MHM52, krmar Marjan ALEKSIČ
Bavaria 46 Crusier

MHM40, krmar Stanko KOLAR
Bavaria 46 Crusier
MHM41, krmar Marko DRUŠKOVIČ
Bavaria 46 Crusier

VIP

MHM42, krmar Branko KLANČNIK
Bavaria 46 Crusier

MHM54, krmar Emil MARTINŠEK
VIP 1 - Bavaria 46 Crusier

MHM45, krmar Rok HUDOKLIN
Bavaria 46 Crusier

MHM56, krmar Marjan CENC
VIP 2 - Bavaria 46 Crusier

MHM46, krmar Jernej PUGELJ
Bavaria 46 Crusier

VALENTINA, krmar Tomo PUGELJ
VIP 2 – Gib Sea 43

»LK Konjice«

»LK Konjice«

- Tekmovanje se pričenja proti pravilu 26 z opozorilnim signalom 5 min. do starta;
- Startna črta se nahaja med oranžno zastavo RC na plovilu regatnega odbora na desni in bojo (rdečo ali rumeno) na

levi strani startne črte;
- 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);
- Jadrnica, ki ne štarta v roku 10 minut od signala starta se bo točkovala kot DNS (ni štartala);
- Če se katerikoli del trupa jadrnice, posadke ali oprema nahaja na tekmovalni strani startne črte ali njenih podaljškov
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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);
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6. Pravila
Jadra se na podlagi pravil WS od 2021 - 2024 (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:
- jadrnice BAVARIA 45, model Cruiser 2015, do 8+1 članov posadke (4 kabine in salon),
zaželjeno število prijavljenih članov posamične posadke je 8.
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).
Spremljevalna plovila so opcijsko lahko tudi plovila drugega tipa, izbor izvede organizator glede na
število prijavljenih oseb na spremljevalnih plovilih.
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.
Na regati lahko sodelujejo člani Lions in LEO klubov ter njihovi povabljenci. Zaželjeno je, da je krmar
član Lions ali LEO kluba.

TEKMOVALNI DEL

POSADKE
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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 =2.400 EUR (barka v regati) ali =2.880 EUR (barka z genakerjem v
regati) v obliki gotovine ali kreditne kartice. Čarter ponuja tudi možnost individualnega zavarovanja
kavcije po ceni 185 EUR za fiksni plus =170 EUR za variabilni del (pokrivanje manjše škode). Vsi
dogovori v zvezi s kavcijo in zavarovanje le te so individualni dogovori krmarjev/posadk.
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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.

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

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.

18. 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, ki se dobi pri sodniku.

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.
12. Tekmovalne barke
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.
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
Uporaba TANGUNA ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena uporaba kakršnih koli drugih sredstev, ki bi lahko
nadomeščala »tangun« (čaklje ipd).
15. 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.
16. Regatni kanal
Uradni VHF kanal regate je kanal 08. Kanal je namenjen izključno komunikaciji med regatnim odborom in
tekmovalci.
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19. Nagrade
Razglašeni bodo skupni rezultati 3 dnevne regate, podeljene bodo nagrade – za regato v celoti:
1. mesto: POKAL – LIONS RALLY
2. mesto: POKAL – LIONS RALLY
3. mesto: POKAL – LIONS RALLY
Razglašeni bodo dnevni rezultati, podeljene bodo nagrade za dnevne zmagovalce:
1. mesto: SREDA, 26. 5. 2021
1. mesto: ČETRTEK, 27. 5. 2021
1. mesto: PETEK, 28. 5. 2021
Najhitrejša posadka regate ne glede na kategorijo prevzame VELIKI PREHODNI POKAL LIONS RALLY
v last za eno leto.

TEKMOVALNI DEL

TEKMOVALNI DEL
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20. Udeležba na regati vključuje
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.
21. Mesto in termin regate
XIV. Lions rally 2021 se bo odvijal v širšem Kornatskem akvatoriju z izhodiščem na otoku Murter
Termin regate je od 26. 5. do 29. 5. 2021.
22. Pravice organizatorja
Organizator ima pravico do sprememb programa in poteka tekmovanja.
Za organizacijski odbor:
Stanko KOLAR,
direktor regate, vodja projekta Lions rally LK Konjice
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