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POROČILO O DELU JK MIPC V LETU 2007

Glavne aktivnosti kluba so bile usmerjene v razvijanje jadranja kot rekreacijske in tekmovalne športne
aktivnosti, organizacijo regat in rekreativnih jadranj, pridobivanje znanja in jadralskih veščin članov
kluba ter krepitev družabnih vezi med člani kluba.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
-

Organizirali smo regato za Pokal JK MIPC 2007 – IZOLA CUP 2007, v razredih Open, J 24 in
MIPCPHRF, ki je štela za Pokal Slovenije za potovalne in regatne jadrnice. Regate v dveh
plovih se je udeležilo skoraj preko 50 jadrnic.

-

Organizirali smo dve interni klubski regati – Stoletno v aprilu in regato presenečenja v
avgustu.

-

Klubske jadrnice so se udeleževale regat odprtih razredov za potovalne in regatne jadrnice v
okviru koledarja Jadralne zveze Slovenije in dosegle zavidljive uspehe v tekmovanju za Pokal
Slovenije. Skupno smo osvojili šest pokalov in sicer absolutno tretje mesto med potovalnimi
jadrnicami, dve prvi mesti ,dve drugi mesti in eno tretje mesto v posameznih razredih
potovalnih oz. regatnih jadrnic.

-

Izvedli smo tekmovanje za Pokal MIPCPHRF 2007. Zanj je štelo10 regat, ki se jih je udeležilo
15 jadrnic z veljavnim MIPCPHRF certifikatom. Točkovanje smo izvedli skladno z ISAF 20052008 za serijo regat. Handicap sistem MIPCPHRF se uspešno razvija.

-

JK MIPC je z dvema ekipama sodeloval tudi na državnem prvenstvu v Match dvobojevanju z
J24 jadrnicami. Obe MIPC ekipi sta se odlično odrezali. Ekipa Follow Me s krmarjem Žigo
Horvatom je osvojila 5 mesto, ekipa s krmarjem Andrejem Janežičem pa se je uvrstila na
šesto mesto.

-

Sodelovali smo v tekmovanju za pokal v kombinaciji veleslalom – jadranje.

-

Klubske jadrnice so se udeleževale tudi drugih regat, tako smo uspešno sodelovali na
Barcolani 2007.

-

Med prvomajskimi prazniki smo organizirali klubsko jadranje po grških vodah in po severni
Italiji.

-

Izvajali smo individualne tečaje jadranja in regatnega jadranja za člane kluba in ostale
prijatelje kluba.

-

Nekaj otrok članov našega kluba je opravilo tečaj jadranja na optimistih in sodelovalo na
državnem ekipnem prvenstvu v razredu Optimist.

-

V zimskem času smo organizirali suhi trening , zimske pohode.

-

Izvedli smo 3. nadaljevalno delavnico regatnih pravil pod vodstvom Andreja Janežiča.

-

JK MIPC se je uspešno uveljavil kot zanesljiv in odgovoren klub, član Jadralne zveze
Slovenije. Ob zadnjih volitvah v JZS smo uspeli z dvemi našimi predlogi za člane organov JZS
– Karmen Pahor je postala predsednica Nadzornega odbora JZS, Andrej Janežič pa član
Sveta za potovalne jadrnice. Tako smo uspešneje zagovarjali in uveljavljali interese potovalnih
in regatnih jadrnic v open razredih ter uvaljavljali MIPCPHRF handikep sistem.

-

Sestala se je skupščina kluba, ki je potrdila poslovno poročilo za leto 2006 in sprejela program
dela za leto 2007.

-

Klub ima v tem trenutku 85 rednih in 4 častne člane. V letu 2007 smo sprejeli 13 novih članov.

Nekaj zastavljenih nalog iz programa 2007 je ostalo nerealiziranih, o njihovi morebitni izvedbi v letu
2008 bo odločala skupščina kluba.
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