
 
1.  GO Sailing - GO Skiing Challenge 

SEASCAPE 18  &  FIREBALL 
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1.  
»GO Sailing – GO Skiing« 

Challenge 
 

 
 

24. – 25. avgust (Seascape 18 / Pokal Val Navtika) 
30. avgust – 1. september (Fireball / Državno prvenstvo)  

21. december (Veleslalom) 
 

Izola – Portorož – Rogla 
SLOVENIJA 

 



  

 
 

 

“GO Sailing - GO Skiing Challenge” je svojevrstna tekma, kjer se bodo udeleženci pomerili v enostavni kombinaciji 
jadranja in smučanja. Organizira jo Športno društvo GoSailing v sodelovanju s Fireball Slovenija, Jadralnim klubom 
Živaana, Jadralnim klubom Pirat, SD Unior Celje, Seascape 18 Slovenija in Jadralno zvezo Slovenije. 
 

1. PRAVILA 
Iznajdena so bila in upoštevana bodo posebna pravila “GO Sailing – GO Skiing Challenge”. 
 
2. PRIMERNOST IN PRIJAVA 
Vsakdo se lahko pridruži in sodeluje pri “GO Sailing – GO Skiing Challenge” s svojim prihodom, nasmehom, prijavo in 
plačilom štartnine. 
 
3. ŠTARTNINA 
Štartnina znaša: 

 GO Sailing 
Pokal Val Navtika* 

(po barki) 

GO Sailing 
DP Fireball * 

(po barki) 

GO Skiing 
Rogla Veleslalom 

(na osebo) 

Plačilo ob prijavi 
ali nakazilo 

120,00 EUR 100,00 EUR 49,00 EUR 

*= Razpisa za omenjeni regati bosta objavljena ločeno 
  

GO Skiing štartnina vključuje 3-urno smučarsko karto za Rogla Ski Resort, pijačo, malico, kosilo, organizacijo tekmovanja. 
GO Sailing štartnina vključuje privez (mesto za barko in prikolico), pogostitve oz. družabne dogodke ter praktično darilo.  
Štartnina mora biti plačana najkasneje ob prijavi na kraju dogodka. 
 
4. PROGRAM 
Jadranje: glej Razpisa za regati “Pokal Val navtika” in “Državno prvenstvo Fireball” 
 
Smučanje: 
Prijave in žreb štartnih številk – ob izteku proge “Na Jasi” (350 m navkreber od lokala “Mašin Žaga”)  
Sobota, 21. december 2019   09:30 - 10:00  
 
Tekmovanje - Veleslalom – proga “Na Jasi” 
Sobota, 21. december 2019   10:00 - 11:00 
 
Kosilo in podelitev priznanj – Hotel/Pivnica/Pizzeria “Pod Roglo”, Loška Gora pri Zrečah 
Sobota, 21. december 2019   13:30 - 16:00 

 
5. KRAJ PRIREDITVE 
Dodatek 'A' prikazuje kraj prireditve oz. proge.  
 
6. PROGA 
Uporabljena bo proga z “levo-desnimi” zavoji med rdeče-modrimi vratci, razporejenimi od štarta do cilja. 
 
7. TOČKOVANJE 
Posebno “GO Sailing – GO Skiing” točkovanje bo upoštevano za razglasitev zmagovalca kombinacije.  
Za točkovanje v smučanju bo upoštevan uradni vrstni red izmerjenih časov posameznih tekmovalcev v veleslalomu. 
Za točkovanje v jadranju bo upoštevan vrstni red serije (Pokal Val Navtika za Seascape 18 oz. Državno prvenstvo za 
Fireball). 
Če bo posadka sestavljena iz več kot 2 jadralcev, se bosta za uvrstitev v kombinaciji upoštevala le 2 najboljša rezultata. 
Rezultat kombinacije bo rezultat posameznega člana posadke v smučanju ter rezultat posameznega člana posadke v 
jadranju.  
Primer: v smučanju je sodelovalo 35 tekmovalcev (DNF/DNS je torej 36 točk), v jadranju na pokalu Val navtika je  
sodelovalo 15 posadk. Udeleženi 3-članske jadralne posadke Seascape 18 so dosegli 11., 17. in DNS mesto v smučanju in 
6. v jadranju, torej je rezultat kombinacije za posadko: 11 + 17 + 6 + 6 = 40 točk. 
 
 
 



  

 
 

8. NAGRADE 
Podeljene bodo nagrade: 
- prehodni pokal za zmagovalca “GO Sailing – GO Skiing” kombinacije, 
- prvim trem posameznikom v smučanju iz vsakega jadralnega razreda, 
- prvim trem posadkam v kombinaciji, iz vsakega jadralnega razreda. 
Podelile se bodo še druge posebne nagrade. 
 
9. ZAVAROVANJE 
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno  
škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z dogodkom, bodisi pred, med ali po dogodku.  
 
10. DODATNE INFORMACIJE 
Za dodatne informacije vam je organizator na voljo na spodnjem kontaktu: 
Športno društvo GoSAILING, Obala 107, 6320 Portorož  
Telefon: 041 418899 (Mitja) ali 041 664813 (Janez – za Roglo) 
 
 

 

Dodatek A:  KRAJ TEKMOVANJA V VELESLALOMU 

 

 

 


