
 
 

 

Udeležba 
 se lahko udeležijo vsi jadralci razreda FJ, ki so plačali članarino IFJO 

za tekoče leto in so verificirani pri Jadralni zvezi Slovenije ali nacionalni jadralni zvezi druge 

države. V posadki barke se na regati lahko zamenja en član posadke. V primeru, da se 

zamenja celotna posadka, se jo upošteva kot novo barko in s tem tudi da ni sodelovala na 

ostalih regatah.  

 

Točkovanje 

Za točkovanje  (v nadaljevanju ) štejejo točke iz plovov vseh regat, 

ki so označene za  po koledarju regat izpeljanih v slovenskih vodah, izjema je Velalonga 

(Italija), s katero so se vsi tekmovalci strinjali. Štejejo (točkujejo) se vsi plovi izpeljani na 
regatah, ki štejejo za . Za vsake 4 izpeljane plove se odbije najslabše točke enega plova, 

torej na 8 plovov 2, na 12 plovov 3 in tako naprej. 

Točke pridobljene na regati v tujini, ki šteje za SP, se štejejo dvojno (če se regate udeležijo 

3 jadrnice, dobijo 1.mesto 2točki, 2.mesto 4 točke, 3.mesto 6 točk, jadrnica, ki se ni 

udeležila regate dobi 10 točk).  

Štejejo se tudi točke za plove, ki so bili na posamični regati odbite (razen DP). Točke 

pridobljene na državnem prvenstvu se ne odbijajo in ostanejo take kot so!(glej primer na 2. 

strani) 

 
 je točkovan po enostavnem sistemu točkovanja, točkuje se barka kot 

sledi:  

 

Mesto Točke 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

Vsaka naslednja 

uvrstitev  
Dodati eno točko  

 

Uvrstitve iz posameznih regat bodo izračunane glede na enostavni sistem točkovanja, ne 

glede na to kakšen bo sistem točkovanja na posamezni regati.  

 

Neudeležba na regati 

 

Udeležena barka je barka, ki je prišla na prizorišče in je prijavljena, ne glede nato ali je 

sodelovala na vseh plovih v regati ali ne. Ostale jadrnice so neudeležene. 

 

Neudeležena barka dobi točke za DNS+1, v vsakem plovu ki šteje na regati. 

  

V nobenem primeru, pa ne more imeti neudeležena barka enako ali manjše število točk kot 

udeležena, razen če je bila barka diskvalificirana ali drugače kaznovana. 

  

 



V primeru, da imata dve barki (ali več) enako število točk, šteje boljša uvrstitev v 

slovenskem pokalu (večje število prvih mest, oziroma drugih če imata enako število prvih 

mest in tako naprej do končne odločitve). Kot je navedeno v jadralnih regatnih pravilih.  



PRIMER 
 
Janez Novak se je udeležil 6 regat (4. regata je štela za DP), regate so bile dvodnevne (2 dan je oznažen s sivo barvo), 3. regate se je udeležil samo prvi dan. 
 
1. regata /5 bark / 3 plovi  

2.0 1.0 4.0       =7.0 točk, ki štejejo za to regato 
         (DNC=3 x 7.0) 
 
2. regata /8 bark / 5 plovov  

3.0 3.0 2.0 1.0 4.0     =9.0 točk, ki štejejo za to regato 
         (DNC=5 x 10.0) 
 
3. regata /6 bark / 7 plovov  

1.0 2.0 3.0 4.0 7.0 7.0 7.0   =24.0 točk, ki štejejo za to regato 
    DNS DNS DNS    
         (DNC=7 x 8.0) 
 
4. regata /10 bark / 8 plovov /  DP 

2.0 1.0 4.0 7.0 6.0 8.0 1.0 2.0  =23.0 točk, ki štejejo za to regato in SP 
         (DNC= 7 x 12.0) 
 
5. regata /8 bark / 6 plovov  

4.0 2.0 5.0 3.0 2.0 8.0    =19.0 točk, ki štejejo za to regato 
         (DNC=6 x 10.0) 
 
6. regata /7 bark / 8 plovov  

1.0 3.0 4.0 2.0 4.0 5.0 2.0 3.0  =19.0 točk, ki štejejo za to regato 
         (DNC=8 x 9.0) 

 
SLOVENSKI POKAL 
 
izpeljanih je bilo 29 plovov (8 plovov DP se ne šteje), torej se odbije 7 najslabših 
          : državno prvenstvo se ne briše in ostaja tako kot je  
          : najslabše dosežene točke se brišejo 
 

1. regata 2. regata 3. regata 4. regata (DP – se ne spreminja) 5. regata 6. regata 

2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 7.0 7.0 7.0 2.0 1.0 4.0 7.0 6.0 8.0 1.0 2.0 4.0 2.0 5.0 3.0 2.0 8.0 1.0 3.0 4.0 2.0 4.0 5.0 2.0 3.0 

7.0 točk 13.0 točk 10.0 točk 23.0 točk 11.0 točk 24.0 točk 

 
SKUPAJ TOČK ZA SP: 88.0 / z izbrisanimi plovi:45.0 


