
 

 

 

 

RAZPIS REGATE Piranja SUP 2016 
 
1. Organizator 
 
Jadralni klub PIRAT Portorož 
Obala 7 
SI - 6320 Portorož 
SLOVENIA 
Tel. & Fax: +386 5 67 46 400 
E-mail: info@klub-pirat.si 
 
 
2. Pravila 
 
Regata bo potekala pravilih pokala Slovenije, po WPA SUP regatnem pravilniku 2016 in teh regatnih 
pravilih: 
- Vsak tekmovalec je dolžan upoštevati natančna navodila in dogovore sprejete na  sestanku vseh 
tekmovalcev in organizatorjev pred regato v soboto, 3. 9. 2016, (po urniku regate). V primeru 
neupoštevanja pravil si organizator pridržuje pravico do izključitve tekmovalca. 
- Tekmovalci so dolžni obvestiti organizatorja o vsaki spremembi udeležbe (prijave in odjave).  
- Iz varnostnih razlogov se bodo zapisovali vsi prihodi in odhodi na tekmovanje 
- V primeru, da tekmovalec s svojim ravnanjem ogroža varnost sebe in ostalih tekmovalcev, bo le-ta 
odstanjen iz tekmovanja s strani osebe pooblaščene za varnost.  
- Oranizator ne odgovarja za nepravilno izpolnjene prijavnice in si v primeru lažnih podatkov pridržujejo 
pravico izključitve tekmovalca brez vračila štartnine 
- Vsak udeleženec je dolžan pomagati osebi v stiski dokler ga ne oskrbi ekipa na varnostnem čolnu. 
- Od tekmovalcev se brezpogojno pričakuje spoštovanje okolja, sotekmovalcev in organizatorjev. 
- Vsak tekmovalec mora skozi vso regato nositi svojo identifikacijsko številko. 
- Vsaka nepravilna uporaba vesla se kaznuje s diskvalifikacijo tekmovalca. 
- Vsako nešportno obnašanje se kaznuje s diskvalifikacijo tekmovalca. 
- Prepovedana je uporabe ohlapnih oblačil, ki bi tekmovalcu omogočile pomoč vetra. 
- S prijavo na regato se vsak tekmovalec zaveže k upoštevanju tega pravilnika. 
 
 
3. Kategorije 
 
Vse SUP kategorije po pravilniku za pokal Slovenije 2016 Race  in WPA SUP 2016. 
 
 
4. Nagrade 
 
Nagrade bodo podeljene najboljšim trem tekmovalcem v absolutni konkurenci, ženski konkurenci in 
juniorjem do 15 let 
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5. Registracija 
 
Registracija je možna preko internetne strani (http://www.piranja.si) z obvezno potrditvijo in plačilom 
štartnine v pisarni JK Pirat v petek 2.9.2016 med 18.00 in 20.00 ali na dan regate, soboto 3.9.2016, od 8:30 
do 15:00.  Štartnina za prijavo oddano preko internetne strani do petka 3.9.2016 znaša 20€, za vse 
kasnejše prijave pa 25€. 
 
 
6. Program, Sobota 3.9.2016 
 
- Registracija v pisarni JK Pirat v soboto, 3.9.2016, med 8:30 in 15:00,  
- Sestanek vseh tekmovalcev ob 15:30, 
- Start ob 16:00, 
- 18:00 Razglasitev rezultatov, žrebanje nagrad in zabava bo potekala po zaključku regate. 
 
 
7. Identifikacija tekmovalcev 
  
Organizator bo priskrbel drese z identifikacijskimi številami. Vsak tekmovalec je dolžan vrniti majico 
organizatorju po zaključku regate. Tekmovalec ob prijavi plača kavcijo za dres v višini 10€, ki se mu jo po 
vračilu dresa ob koncu tekmovanja povrne.  
 
8. Varnost 
 
Uporaba rešilnega jopiča je obvezna za vse tekmovalce! 
  
 
9. Rezultati 
 
Rezultati bodo objavljeni v soboto, 3.9.2016  v JK Pirat ob podelitvi nagrad. 
 
  
10. Odgovornosti 
 
JK Pirat in vsi posredno ali neposredno udeležene pri organizaciji Piranja SUP 2016 se oprošča vseh 
odgovornosti do tekmovalcev in njihovega spremstva. 
 
Sodelovanje v Piranja SUP 2016 regati je izključno na lastno odgovornost. 
  
 
11. Proga 
 
Program proge je naveden v Dodatku 1. Tekmovalci morajo obiti vse oznaki na progi kot je prikazano v 
Dodatku 1. 
Startna linija bo potekala med rumeno zastavo na plavajočem pomolu in rumeno zastavo na zelenem 
napihljivem čolnu. 
Regata se bo začela ob 65:00 s 5 – minutnim (30 sekundnim) odštevnjem pred startom.  
Cilj regate bo med modro zastavo na plavajočem pomolu in modro zastavo na zelenem napihljivem čolnu.  
Tekmovalci morajo opraviti 1 (en) poln krog. 
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