
 

 

Vsem članom slovenske flote IYFR 
januar 2017 
 
 

1. ČLANARINA: 

Pozivamo vse člane in simpatizerje flote IYFR SLOVENIJA, da do konca januarja 2017 poravnate 

članarino z nakazilom zneska 30€ na TR našega zakladnika: 

SI56 0313 1100 0347 747, Franc Vehovec, Dobeno 39, Mengeš,  

s pripisom "priimek ime - IYFR 2016/17" 

 

2. PREDAVANJA: 

Za nami sta že dve zanimivi predavanji Igorja Orlova: 

a) Tehnike pristajanja, privezovanja in izplutja 

b) Fizika jadranja 

c) Naslednje predavanje Igor Orlov:  TEHNIKE SIDRANJA, VRSTE SIDER IN PRIPOMOČKI bo 

v ponedeljek, 13.februarja 2017 ob 17,30 v Glažuti, Dunajska cesta 119, Ljubljana. Cena 

predavanja je za člane 5€ in za nečlane 10€. 

 

3. TEČAJI: 

Z jadralno šolo NASA http://new.na-sa.eu/north-adriatic-sailing-academy/ bomo pomladi pred jadralno 

sezono organizirali nekaj praktičnih tečajev na jadrnici X-35 One Design v Portorožu. Poudariti 

moramo, da so to trenutno najkakovostnejši praktični tečaji v slovenskem morju, hkrati pa smo za 

člane IYFR Slovenija dogovorili ugodne popuste. Vsebine tečajev in vsi kontaktni podatki izvajalcev 

tečaja so v priponki. Prijave pošljite na email markoa.murn@gmail najkasneje do 10.2.2017. 

a. JADRANJE V VIHARNEM VREMENU IN IZREDNI PRIMERI NA MORJU, sobota in nedelja, 1. 

in 2. april 2017. Imamo še eno prosto mesto – pohiti s prijavo. Prijavljeni so že: Franci Bogataj, 

Samo Krivic, Johannes Krmc, Marko Murn in Marko Rotter.  

b. PRISTAJANJE, nedelja 14. maj 2017. Prosta so še 3 mesta – pohiti s prijavo. Prijavljena sta že: 

Franci Bogataj, Johannes Krmc. 

c. ŠPINAKER in REGATIRANJE, termin bo objavljen do naslednjega predavanja. Zaenkrat 

prijavljeni le 2 osebi. 

d. LETNI REGATNI TEČAJ je bil razpisan in je žal za letos že zaseden. 

 

4. REGATA CARNIOLA 2017 

Regata Carniola bo tudi letos potekala v standardnem terminu konec maja, 27.-30.5.2017. Tokrat bo 

njena ruta v akvatoriju srednjega Jadrana z obiskom Kornatov in odličnim kulinaričnim izborom. 

Organizatorji so tudi zagotovili enotno monotipno floto, tako da bomo tekmovali vsi v isti klasi. 

Rezerviraj si termin, vabilo pa prejmeš v kratkem. 

 

5. JADRANJE ZA JUTRI 2017 

V okviru IYFR flote smo koordinirali zbiranje sredstev za izvedbo letošnje akcije Jadranje za jutri,  

na kateri otroci s posebnimi potrebami užijejo nekajdnevno jadralno terapijo. S strani RC Škofja Loka, 

RC Medvode, RC Ljubljana Šiška, slovenskega Rotary distrikta 1912 in mednarodnega granta IYFR 

smo zbrali 4600 EUR in s tem zagotovili udeležbo 3 šolskim ustanovam za 18 učencev in 6 

spremljevalcev. Te ustanove so Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, posebna osnovna 

šola Jela Janežiča Škofja Loka in podružnična osnovna šola Topole, Medvode. 
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Terapevtsko akcijo Jadranje za jutri izvaja športno društvo SAPPA iz Kamnika in je v okviru 

Ministrstva za šolstvo priznana kot Šola v naravi. Zajela bo 6 ustanov s 36 učenci, 12 spremljevalci in 

12 skiperji.  Program je usmerjen v dvig komunikativnosti in timskega dela prizadete mladine. Akcija 

bo objavljena v naslednjih dneh na http://www.sappa.si/ . Izvedena bo v maju 2017, s pričetkom in 

zaključkom v marini Veruda, Pula, Hrvaška. Kot vedno bo zagotovljeno tudi širše medijsko pokrivanje 

s strani slovenskih in hrvaških medijev. 

 

Vsem skupaj lep pozdrav, 

Srečno 2017 in ugoden veter v jadrih 

 

Matjaž Loborec, komodor IYFR Slovenija 

Emil Marinšek, sekretar IYFR Slovenija 

Franc Vehovec, zakladnik IYFR Slovenija 

Marko Murn, komodor IYFR Balkans 
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