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Dodatni specifični ukrepi katere bomo upoštevali pri organizaciji dogodka 
 
 
 
 
 

1. Logistika opreme 
 Ko pridejo ekipe jadralcev parkirajo vozila z opremo na parkirišu Potniškega terminala. 

Tukaj razložijo jadrnice in jih pripravijo za regato. Sobota 7:30-10:00. 
   
2. Trenerski čolni 
 Dostop v marino do rampe poteka nadzirano. Člana organizacijskega odbora (v 

nadaljevanju OO) nadzirata vstop in pristop do spusta v vodo. Kombiji s prikolico se 
takoj vrnejo na parkirišče. Sobota 7:30-10:00. 

   
3. Prijave 
 Regatna pisarna deluje omejen čas pred regato na terasi. Pristop le z maskami. Na 

stopnišču član OO nadzira pristop. Sobota 7:30-10:00. 
   
4. Jadrnice  
 Pripravljene jadrnice jadralci pripeljo območja pred spustom v skupinah v okviru 

svojega kluba. 
   
5. Spust v vodo  
 Jadrnice spuščamo v vodo po klubih, z nadzorom pristopa, da ni na spustu nikoli več 

kakor 5 jadrnic.  
   
6. Oglasna deska  
 Oglasna deska z rezultati bo izključno online. Ves čas regate član OO ažurno objavlja na 

oglasno desko in sproti vnaša rezultate v sistem. 
 
7. Glavno stopnišče  
 Nadzor nad gibanjem po stopnišču izvaja član OO. Nadzoruje, da poteka le v eni smeri 

istočasno in nadzoruje številjčno omejitev na terasi. 
   
8. Sanitarije  
 Dostop do sanitarij nadzira član OO. Po hodniku spušča le največ dve osebi.  
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9. Protesti 
Protesti bodo organizirani na terasi. Zaščitne maske bodo obvezne.  

   
10. Razkuževanje 

Stojala z razkužili bodo razporejena na več mestih (vhod, terasa, WC, …). 
 
11. Obvestila o ukrepih 

Obvestila o ukrepih bodo razporejena na več mestih (vhod, terasa, WC, …). 
   
12. Terasa (10 miz s klopmi, 120m2)  
 Največje število oseb na terasi je omejeno na 40 oseb.  
   
13. Pogostitev  
 Običajna pogostitev s toplim obrokom odpade. 
   
14. Logistika jadrnic ob prihodu iz morja  
 Trenerji pazijo, da na pontonu in rampi ob izhodu z morja ni prevelike gneče. Brez 

hitenja in nestrpnosti. Član OO bo nadziral dostop v Marino Koper, da bo število 
jadralcev primerno. Jadrnice se po izhodu na kopno ne perejo. Parkirajo in pospravijo 
se na določenem območju kluba.  

   
15. Shranjevanje jader  
 Jadralci svoja jadra shranijo v klubskem hangarju. Vanj vstopajo posamično. Nadzor 

izvaja član OO. Enako velja za prevzem jader.  
   
16. Logistika jadrnic ob prihodu iz morja - zadnji dan  
 Trenerji pazijo, da na pontonu in rampi ob izhodu z morja ni prevelike gneče. Brez 

hitenja in nestrpnosti. Član OO bo nadziral dostop v Marino Koper, da bo število 
jadralcev primerno. Jadrnice se po izhodu na kopno ne perejo. Parkirajo in pospravijo 
se na določenem območju kluba.  

   
17. Druženje 

Druženja in zadrževanja v Marini ni, tako da se tekmovalci po nastopu odpravijo takoj 
domov.  

 
 
 
 
 
 
Organizacijski odbor. 

 


