
BOHINJ SUP CHALLENGE 2018  

 

ORGANIZATOR PRIREDITVE: KKK Bohinj 

 

ORGANIZATOR SUP TEKMOVANJA: Športno društvo SUP klub 

 

VODJA TEKMOVANJA: Leopold Šmit 

 

VODJA SUP TEKMOVANJA: Damjan Možina  

 

IME SUP PRIREDITVE: Bohinj SUP Challenge 2018 

 

KRAJ PRIREDITVE: Bohinj – Zaliv Pod Skalco 

 

DATUM: 15. 8. 2018 

 

RAZPISANE KATEGORIJE: 

 ELITE : enotna moška in ženska kategorija - 7km, 

 NAPIHLJIVE DESKE: enotna moška in ženska kategorija - 7km, 

 FUN KATEGORIJA: enotna moška in ženska kategorija - 2km, 

 MLADINKE in MLADINCI: punce in fantje do 18 let -  5km, 

 SUP JUNIOR: dečki in deklice do 12let - 2km 

V posamezni kategoriji mora biti prijavljenih vsaj pet tekmovalcev, sicer se kategorije združujejo! 

ODLIČJA IN NAGRADE: V vseh razpisanih kategorijah bodo podeljena odličja za prva tri 

mesta. V kategoriji MASTER, ženske nad 35let ter KAHUNA, moški nad 45 let bodo 

podeljena odličja zmagovalcem. 

 

OPREMA IN PRAVILA TEKMOVANJA:  
Tekmuje se na trdih in napihljivih deskah po pravilih Surf in Sup zveze Slovenije. Tekma šteje za 

SUP Pokal Slovenije.  

- V kategoriji ELITE trde deske se tekmuje na deskah dolžine največ 14,0' (427cm).  

- V kategoriji NAPIHLJIVE DESKE se tekmuje na vseh napihljivih deskah dolžine največ 

14,0' (427cm).  

- V kategoriji FUN se tekmuje na deskah poljubne dolžine.  

- V kategoriji MLADINKE in MLADINCI se tekmuje na deskah dolžine največ 14,0' 

(427cm). 

- V kategoriji SUP JUNIOR se tekmuje na napihljivih deskah dolžine največ 12'6'' ter trdih 

deskah dolžine največ 11'6'' (354cm) . 

 

Uporaba varnostne vrvice (leash) je obvezna! 
 

LOKACIJA ZBIRNEGA MESTA:  

Pod Skalco, 4265 Bohinjsko jezero, kjer bo tudi potekala prijava in prevzem startnih številk. 

Čas prihoda na lokacijo: od 9.00 dalje. 
V bližini plačljiva parkirna mesta.  

http://www.surfzveza.si/wp-content/uploads/Tekmovalni-pravilnik-sup-pokal-2018.pdf


PROGRAM TEKMOVANJA:  

 

PETEK, 10.8.2018 

 

18.30-20.00 – Možnost prijave in prevzem startnih številk v Ljubljani, Livada 31, 1000 

Ljubljana 

SREDA, 15.8.2018 

 

9.30-11.00 - Prijava in prevzem štartnih številk pri prostorih KKK Bohinj, Zaliv Pod Skalco 

11.30 -  zbor tekmovalcev 

12.00 - START Bohinj SUP Race  2018 

13.30 - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim  

 

PRIJAVNI ROK IN STARTNINA: 
Pred prijave preko spletnega prijavnega obrazca do 13.8.2018, startnina 20€, startnina otroci do 12 leta 

10€, startnina na dan tekmovanja 25€.  

INFO: supklub@siol.net 

GSM: +386/41 725 553 ali +386/40 855 396 

HRANA: Organizator bo poskrbel za topel obrok in pijačo. 

 

PODATKI ZA PLAČILO: 

 

Športno društvo SUP klub,  

Linhartova c. 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

IBAN: SI56 6100 0000 7513 288,  

SKLIC: 15082018  

Naslov banke: Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana, 

 

ZAVAROVANJE: 

Vsak tekmovalec mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje! 

 

FAIR PLAY, VESLANJE NA KOLENIH, SEDE ALI KLEČE:  

Od tekmovalcev se pričakuje pošteno in športno tekmovanje. Grobo ali nešportno ravnanje (npr. 

porivanje sotekmovalca v vodo) se kaznuje z diskvalifikacijo. Veslanje na kolenih ali sede ni 

dovoljeno in se kaznuje z diskvalifikacijo. Izjema je situacija po padcu, ko tekmovalec lahko na 

kolenih naredi 5 zaveslajev. 

 

VARNOST 

SUP sprint tekma poteka na Bohinjskem jezeru. Varnostna vrvica - leash je obvezen skozi celotno 

tekmovanje. Ob neugodnih vremenskih razmerah lahko vodja tekmovanja predpiše uporabo zaščitnih 

oblačil – neopren ali suha obleka. V primeru nevihte, bližajoče se nevihte, premočnega vetra ali druge 

nevarne situacije lahko organizator tekmovanje odpove. V tem primeru bo organizator obvestil 

prijavljene tekmovalce preko navedenega maila ali mobilne številke s SMS sporočilom. 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe razpisa brez predhodne najave! 

https://form.jotformeu.com/81962934841365

