Poročilo o delu 2011
datum
8. februar
marec, pust
1. maj

aktivnost
navtični veleslalom, kombinacija z regato YC Domžale
četrta tradicionalna Mipc pustna plovba po Ljubljanici
prvomajsko jadranje – Italija - potovalne

nosilec/realizacija
nekaj članov-uspešno
Matjaž, uspešno
Matjaž in člani, uspešno

člani, strokovni svet,
Izola cup 2011 – Regata za Pokal JK MIPC
predsedstvo - uspešno
open, ORC Club - veljavna za Pokal Slovenije
Dominik, Neva, Valentin, Ljuba
13. in 14.avgust Regata presenečenja – Summer Match Race Grade 4 na
Dejan Presen z ekipo Beneteau Platu 25
uspešno
3. do 4.
MIPC Match Race Cup 2011-grade 3 v sodelovanju s
Dejan Presen z ekipo september
sponzorjem – odpadla zaradi odpovedi ekip v zadnjem
odpadla
trenutku
september
Kulinarična regata – odpadla zaradi drugih regat
strokovni svet
27. november
tradicionalna ribiška Cioggia 2011 - potovalne
Matjaž, uspešno
december
prednovoletno srečanje JK MIPC
predsedstvo, uspešno
celo leto
udeležba na mednarodnih match race tekmovanjih –
strokovni svet - uspešno
(Lumba MRT, Eureka ST, Sailsation MRT), seznam
udeležbe na regatah je v prilogi
cela sezona
udeležba na regatah vključenih v koledar JZS za
člani, strokovni svetPokal Slovenije
uspešno
Eureka 1. mesto ORC 2B in 2. mesto skupno ORC
open delta Target 10(4.), Žisa2 (10.)
open echo Živa (9.)
open hotel Follow me (15)
cela sezona
udeležba na regatah za pokal JIX 2011 – skupno 1.mesto
Lumba MR Teamudeležba na finalni regati Seascape 2011 – 3.mesto
uspešno
celo leto
udeležba na drugih mednarodnih regatah:
člani, strokovni svetsvetovno prvenstvo ORC: Eureka;
Barcolana
uspešno
priprave in tekmovanja vrhunskih športnikov, mladincev
Andrej Janežič - uspešno
celo leto*
Lee in Petra (glej individualna programa dela in poročila za
Leo-Laser in Petra-Optimist) - priloga
Lumba match race Team – v prilogi
Dejan Presen - uspešno
celo leto**
Sailsation match race Team – v prilogi
Gorazd Rajar - uspešno
celo leto**
celo leto
sodelovanje pri izvajanju programa JZS:
predsedstvo, strokovni
Dejan Presen –svet za potovalne jadrnice
svet-da
AJ-SRO –svet za razred optimist
celo leto
sodelovanje z JZS:
strokovni svet-da
-izboljšavi tekmovalnih pravilnikov za večje jadrnice
-pri urejanju pravil in kriterijev za mladinske in olimpijske
-pri urejanju javnega sofinanciranja vrhunskuh športnikov
celo leto
spremljanje dosežkov članov in podelitev priznanj na
strokovni svet-da
skupščini 2012
*Imata posebej izdelan program dela, ki je kot priloga temu dokumentu JK MIPC
** Imajo posebej izdelan program, ki je priloga temu dokumentu.
4. in 5. junij

AJ, JK MIPC, december 2011

