
PRAVILA JEDRILIČARSKIH NATJECANJA ZA 2009-2012 
Izmjene od 1. siječnja 2010 

 
Odbor za pravila jedriličarskih natjecanja ISAF-a i Vijeće ISAF-a su 
tijekom ISAF godišnje konferencije u Pusanu donijeli izmjene Pravila 
jedriličarskih natjecanja za 2009-2012 koje se primjenjuju od 1. siječnja 
2010.  
 
Izmijenjena pravila – označena podebljanim tekstom  
 
Riječi izbrisane iz pravila prekrižene su, a dodane riječi su podebljane i 
potcrtane.  
 
Pravilo 18.2(c):  

(c) Kada jedrilica mora dati prostor oznake prema pravilu 
18.2(b), ona to mora nastaviti činiti čak i ako je kasnije 
preklapanje prekinuto ili započne novo preklapanje. 
Međutim, ako bilo koja jedrilica prijeđe pramcem smjer 
vjetra ili ako jedrilica s pravom na prostor oznake prijeđe 
pramcem smjer vjetra ili napusti zonu, pravilo 18.2(b) se 
prestaje primjenjivati.  

  
Definicija Zapreka: 

Zapreka   Objekt kojeg jedrilica ne bi mogla proći bez 
znatnog mijenjanja kursa, ako bi jedrila točno prema njemu 
na udaljenosti od jedne svoje duljine trupa od njega. Objekt 
koji se može sigurno proći samo s jedne strane i područje 
određeno uputama za jedrenje također su zapreke. Međutim, 
jedrilica koja se natječe nije zapreka drugim jedrilicama, 
osim ako se od njih zahtijeva uklanjanje ili davanje prostora 
ili prostora oznake ili izbjegavanje kada se primjenjuje 
pravilo 22. Brod u plovidbi, uključujući jedrilicu koja se 
natječe, nikada nije neprekinuta zapreka.  

 
 
Definicija Stranka: 
 

Stranka  Stranka u saslušanju: prosvjedovatelj; 
prosvjedovanik; jedrilica koja zahtijeva ispravak ili ona za 
koju ispravak zahtijeva regatni odbor ili razmatra odbor 
za prosvjede prema pravilu 60.3(b); regatni odbor kada 



postupa prema pravilu 60.2(b); jedrilica ili natjecatelj koji 
može biti kažnjen prema pravilu 69.1; regatni odbor ili 
organizator u saslušanju prema pravilu 62.1(a). 

 
Dodatak B, Pravilo B3.1(c):  
 

Pravilo 18.2(c) se mijenja u  
 Kada daska mora dati prostor oznake prema pravilu 18.2(b), 

ona to mora nastaviti činiti čak i ako je kasnije preklapanje 
prekinuto ili započne novo preklapanje. Međutim, ako bilo 
koja daska s pravom na prostor oznake prijeđe položaj 
pramcem u vjetar, pravilo 18.2(b) se prestaje primjenjivati. 

 
Dodatak C, Pravilo C2.12 (novo pravilo): 
 

C2.12  Pravilo 18.2(e) se mijenja u ”Ako je jedrilica 
uspostavila unutarnje preklapanje, a od vremena 
početka preklapanja vanjska jedrilica ne može 
dati prostor oznake, ona ga nije dužna dati.  

 

Dodatak J 

J1.2 Oglas regate mora uključiti bilo koje od sljedećeg 
što će se primjenjivati i što bi moglo pomoći 
natjecateljima u odluci o sudjelovanju u regati ili 
dati druge obavijesti koje će im trebati prije nego 
upute za jedrenje budu dostupne:  
 (2) ograničenje natjecateljevog reklamiranja na 

Kategoriju A ili zahtjev za isticanje reklama 
na jedrilicama koje organizator odabere i 
dostavi. (vidjeti ISAF Propis 20) i druge 
obavijesti u vezi s Propisom 20; 

J2.2 Upute za jedrenje moraju uključivati ono što je 
ovim pravilom navedeno, kada se primjenjuje:  
(1) ograničenje natjecateljevog reklamiranja na 

Kategoriju A (vidjeti ISAF Propis 20) i 
druge obavijesti u vezi s Propisom 20; 

 
 
 



Dodatak K 
  2 REKLAMIRANJE 
Vidjeti ISAF Propis 20. 
Unijeti druge primjenjive 
obavijesti u svezi s 
Propisom 20. 

 2.1 Natjecateljevo reklamiranje će biti 
ograničeno na Kategoriju A kako slijedi: 
_______. 

Vidjeti ISAF Propis 
20.3(d)20. 

 2.2 Jedrilice [moraju] [mogu] na 
jedrilicama isticati reklame koje 
odabere i dostavi organizator. 

 
Dodatak L 

 

Vidjeti ISAF propis 
20.3(d)20. Unijeti 
potrebne obavijesti o 
reklamnom materijalu.  

 21 REKLAMIRANJE 

Jedrilice [moraju] [mogu] isticati reklame 
organizatora kako slijedi:_______. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izmijenjena pravila – pročišćeni tekst  
 
 
Pravilo 18.2(c):  

(c) Kada jedrilica mora dati prostor oznake prema pravilu 
18.2(b), ona to mora nastaviti činiti čak i ako je kasnije 
preklapanje prekinuto ili započne novo preklapanje. 
Međutim, ako jedrilica s pravom na prostor oznake prijeđe 
pramcem smjer vjetra ili napusti zonu, pravilo 18.2(b) se 
prestaje primjenjivati.  

  
Definicija Zapreka: 

Zapreka   Objekt kojeg jedrilica ne bi mogla proći bez 
znatnog mijenjanja kursa, ako bi jedrila točno prema njemu 
na udaljenosti od jedne svoje duljine trupa od njega. Objekt 
koji se može sigurno proći samo s jedne strane i područje 
određeno uputama za jedrenje također su zapreke. Međutim, 
jedrilica koja se natječe nije zapreka drugim jedrilicama, 
osim ako se od njih zahtijeva uklanjanje ili izbjegavanje 
kada se primjenjuje pravilo 22. Brod u plovidbi, uključujući 
jedrilicu koja se natječe, nikada nije neprekinuta zapreka.  

 
 
Definicija Stranka: 
 

Stranka  Stranka u saslušanju: prosvjedovatelj; 
prosvjedovanik; jedrilica koja zahtijeva ispravak ili ona za 
koju ispravak zahtijeva regatni odbor ili razmatra odbor za 
prosvjede prema pravilu 60.3(b); regatni odbor kada postupa 
prema pravilu 60.2(b); jedrilica ili natjecatelj koji može biti 
kažnjen prema pravilu 69.1; regatni odbor ili organizator u 
saslušanju prema pravilu 62.1(a). 

 
Dodatak B, Pravilo B3.1(c):  
 

Pravilo 18.2(c) se mijenja u  
 Kada daska mora dati prostor oznake prema pravilu 18.2(b), 

ona to mora nastaviti činiti čak i ako je kasnije preklapanje 
prekinuto ili započne novo preklapanje. Međutim, ako daska 



s pravom na prostor oznake prijeđe položaj pramcem u 
vjetar, pravilo 18.2(b) se prestaje primjenjivati. 

 
Dodatak C, Pravilo C2.12 (novo pravilo): 
 

C2.12  Pravilo 18.2(e) se mijenja u ”Ako je jedrilica 
uspostavila unutarnje preklapanje, a od vremena 
početka preklapanja vanjska jedrilica ne može dati 
prostor oznake, ona ga nije dužna dati.  

 

Dodatak J 

J1.2 Oglas regate mora uključiti bilo koje od sljedećeg 
što će se primjenjivati i što bi moglo pomoći 
natjecateljima u odluci o sudjelovanju u regati ili 
dati druge obavijesti koje će im trebati prije nego 
upute za jedrenje budu dostupne:  
 (2) ograničenje natjecateljevog reklamiranja ili 

zahtjev za isticanje reklama na jedrilicama 
koje organizator odabere i dostavi. (vidjeti 
ISAF Propis 20) i druge obavijesti u vezi s 
Propisom 20; 

J2.2 Upute za jedrenje moraju uključivati ono što je 
ovim pravilom navedeno, kada se primjenjuje:  
(1) ograničenje natjecateljevog reklamiranja 

(vidjeti ISAF Propis 20) i druge obavijesti u 
vezi s Propisom 20; 

 
 
 
Dodatak K 
  2 REKLAMIRANJE 
Vidjeti ISAF Propis 20. 
Unijeti druge primjenjive 
obavijesti u svezi s 
Propisom 20. 

 2.1 Natjecateljevo reklamiranje će biti 
ograničeno kako slijedi: _______. 

Vidjeti ISAF Propis 20.  2.2 Jedrilice [moraju] [mogu] na jedrilicama 
isticati reklame koje odabere i dostavi 



organizator. 

 
Dodatak L 

 

Vidjeti ISAF propis 
20. Unijeti potrebne 
obavijesti o 
reklamnom materijalu.  

 21 REKLAMIRANJE 

Jedrilice [moraju] [mogu] isticati reklame 
organizatora kako slijedi:_______. 

 


