Zapisnik sestanka strokovnega sveta JK MIPC z dne 22.11.2008
Sweet Alice, pomol C ob 18:00
prisotni:
S.S.: Igor Brezovar, Branko Horvat, Dejan Presen, Dominik Presen, Tomaž Vidrih, Andrej Janežič,
predstavnica predsedstva Katja Vidrih ter marljiva člana Neva Janežič in Rajko Golja
Dnevni red:
1. analiza Izola Cup 2008
2. Izola Cup 2009
3. program dela za 2009
Sestanek se je pričel ob 18:15.
Prisotni so bili vsi člani ss, zato je bil ss sklepčen.
Vsi člani so potrdili dnevni red in se zahvalili Igorju za gostoljubnost.
1. Analiza Izola Cup 2008.
Pri tej točki se je razvila kot vedno zanimiva debata; člani so predstavili svoja mnenja in kritiko
do nekaterih pomanjkljivosti in pohvalili tudi dobre strani letošnje regate.
Pomemnejše teme so bile: hrana, hrana, hrana, vino, ansambel, organizacija na morju in razpis,
hrana, denar, hrana, sponzorji, hrana, hrana.
kritika: pri ansamblu oziroma pri glasbi za večerno prireditev bo potrebnih kar nekaj izboljšav,
zato so člani predlagali drugačno rešitev; potrebno bo zagotoviti prenosni gps, vložiti proteste in
sankcionirati kršitelje pravil, za tekmovalce zagotoviti hrano samo v okviru financ štartnine,
vsekakor pa moramo obdržati regato na zgledno visokem nivoju.
2. Izola Cup 2009
Po analizi pretekle regate je ss sprejel naslednje tri sklepe:
sklep št. 1: Strokovni svet predlaga predsedstvu JK MIPC, da v letu 2009 ponovno
organiziramo Izola Cup 2009, ki bo 6. junija in hkrati kandidiramo na razpisu za Pokal
Slovenije.
6 glasov za, 0 proti: sklep je bil sprejet
sklep št. 2: Za naslednjo regato ne bomo imeli ansambla, ampak bo samo glasba in ozvočenje z
možnostjo povezovalca/ke programa ali animatorja.
6 glasov za, 0 proti: sklep je bil sprejet
sklep št. 3: Za naslednjo regato bomo razpisali 3 plove in potem glede na vremenske razmere
izpeljali primerno število.
6 glasov za, 0 proti: sklep je bil sprejet
Druge izboljšave vključujejo tudi:
bolj natančno in dosledno izvajanje regatnih pravil (regatni odbor bo bolj dosledno vložil
proteste proti kršiteljem pravil)
pridobitev sponzorja za uporabo prenosnega gps aparata Garmin
hrana, ki jo bomo delili vsem tekmovalcem bo v okviru finančnih sredstev iz štartnine
3. Program dela za 2009
Člani so predebatirali vse točke na predlagani razpredelnici programa dela in dodali še nekaj drugih
aktivnosti in popravkov.
Predlagani program dela JK MIPC za 2009:

JK MIPC - PROGRAM DELA ZA 2009
datum
8. februar
zima
zimski pokal
marec-april
11. april
april
1. maj
6. junij
2009
2009
2009
cela sezona
celo leto
julij - avgust

avgust

predlog za predsedstvo in skupščino
aktivnost
navtični veleslalom, kombinacija z regato Funnavtic
JK MIPC match race z modeli Kyosho fortune 612
Virtual Skipper 5 – internet, začetek 1. dec.
3. nadaljevalna delavnica regatnih pravil ISAF 2009 pravilo
18-vožnja okoli oznak in ovir
150 letna regata 2009 – interna, (MIPCPHRF)

nosilec
člani smučarji
strokovni svet
Dejan
Andrej Janežič

Breza, Darja,
Vlasta, SS
splovitev Žise
Branko Horvat
prvomajsko jadranje – Italija Korzika
člani, Peter Skapin
strokovni svet,
Izola cup 2009 – Regata za Pokal JK MIPC
predsedstvo, člani
open, ORC Club - veljavna za Pokal Slovenije
udeležba na državnem prvenstvu (katerikoli monotip) – vsaj strokovni svet
dve posadki, če bo organizirano
udeležba na državnem prvenstvu v jadralnem
strokovni svet
dvobojevanju – vsaj dve posadki
udeležba na vsaj še enem dodatnem match race tekmovanju strokovni svet
– vse posadke, ki se bodo uvrstile
udeležba na regatah vključenih v koledar JZS za
člani, strokovni svet
Pokal Slovenije
udeležba na drugih mednarodnih regatah:
strokovni svet
Barcolana, Milje-Portorož-Milje, Jabuka,…
tečaj jadranja za otroke na optimistih – začetni in
člani, ss
nadaljevalni-spodbujamo vse otroke, da se vključijo (npr.:
Pirat, Burja, Morgan, ..) JK MIPC bo v okviru svojih
finančnih možnosti prispeval plačilo tečajev
Regata presenečenja – interna na mini 12 (Bohinj)
strokovni svet

?

žensko jadranje (Strokovni svet z navdušenjem podpira to
dejavnost društva)

ženske in ss

september

Kulinarična regata

Darja, Vlasta,
Ljuba, ss
Matjaž, Breza
predsedstvo
predsedstvo,
strokovni svet

29.11.09
december
celo leto

tradicionalna ribiška Cioggia 2009
prednovoletno srečanje JK MIPC

sodelovanje pri izvajanju programa JZS:
Karmen Pahor –nadzorni odbor
Andrej Janežič –svet za potovalne jadrnice
celo leto
sodelovanje z JZS:
strokovni svet
-pri vpeljavi tekmovalnih sistemov – ORC in open
-izboljšavi tekmovalnih pravilnikov za večje jadrnice
-pri urejanju pravil za serijo regat za Pokal Slovenije
zima, pomlad
priprave na volitve v JZS, predlogi kandidatov
predsedstvo in SS
celo leto
Pokal MIPCPHRF 2009 – točkovanje serije regat v letu
strokovni svet
2009 in podelitev prinanj na skupščini 2010
Uradni sestanek je bil končan ob 20:00, člani pa so nadaljevali še z aktivnostjo »team buildinga«
pozno v noč.
zapisnik sestavil: AJ, 24.11.2008
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