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ORGANIZATOR  PRIREDITVE:  KKK Ljubljana, Livada 31, Ljubljana, Slovenija 
 
ORGANIZATOR SUP TEKMOVANJA:   ŠD SUP klub, Linhartova 64, 1000 Ljubljana,  

Tel.: +386 40 855 296 (Mihaela) 
Tel.: +386 41 725 553 (Damjan) 
Mail: supklub@siol.net 
 

VODJA TEKMOVANJA:    Andrej Jelenc 
 
IME PRIREDITVE:     Ljubljanica Paddle Challenge 2016 

 
LOKACIJA ZBIRNEGA MESTA: 
 
KKK Ljubljana, Livada 31, 
Slovenija, 
 
GPS: 46.036907, 14.510301, 
na naslovu Livada 31 bo za 
tekmovalce organizirano 
brezplačno parkiranje. 
Upoštevajte navodila redarjev. 
Čas prihoda na lokacijo: od 13:00 
dalje. 
 

 
DATUM: 7. September 2016 – Sreda 
 

KATEGORIJE:   

 ELITE, enotna moška in ženska kategorija, 2.5 km,  

 FUN, enotna moška in ženska kategorija, 2.5 km,  

 SUP JUNIOR, dečki in deklice do 15let, 300 m. 
 

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

OPREMA IN PRAVILA TEKMOVANJA: 
 
Tekmuje se na trdih in napihljivih deskah po pravilih Surf in sup zveze Slovenije. 

 V kategoriji RACE se tekmuje na deskah dolžine največ 14,0' (427cm). 

 V kategoriji FUN se tekmuje na vseh napihljivih deskah dolžine največ 14,0' (427cm) 
in na trdih deskah krajših od 12,5' (378cm), 

 V kategoriji JUNIOR omejitev ni. 
Uporaba varnostne vrvice (leash) je obvezna! 

URNIK: 
 

Torek,6.9.2016: 
17.30 – 19.00 Prijava in prevzem štartnih številk 
 
Sreda, 7.9.2016: 
14:00 – 15:30 Prijava in prevzem štartnih številk 
16:15 -  zbor tekmovalcev,  
17:00 -  start  SUP JUNIOR race, 
17:15 -  start SUP SPRINT race, 
19:30 -  razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim. 
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TEKMOVALNO POLJE:  
 
Start in cilj SUP tekme bo v samem centru mesta Ljubljana pod Šuštarskim mostom. 
Tekmovalci po štartu veslajo proti toku do prve boje do mostu Hradecki, nadaljujejo  s tokom 
skozi center Ljubljane mimo Tromostovja in Tržnice do Zmajskega mostu, kjer bo tudi druga 
boja. Sledi še zadnji del veslanja proti toku do ciljne linije pri Čevljarskem mostu. 
 

PRIJAVNI ROK IN STARTNINA: 
 
Predprijave preko online prijavnega obrazca do 4.9.2016, startnina 20€, startnina otroci 10€, 
startnina na dan tekmovanja 25€.  
 

Podatki za plačilo: 
Športno drustvo Sup klub, 
Linhartova c. 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
 

IBAN: SI56 6100 0000 7513 288, 
SKLIC: 07092016 
Naslov banke: Delavska hranilnica d.d., Miklosiceva 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 reki Ljubljanici, ki ima lahko izrazit tok. Varnostna vrvica - leash 
je obvezen skozi celotno tekmovanje. Ob neugodnih vremenskih razmerah lahko direktor 
tekmovanja predpiše uporabo zaščitnih oblačil – neopren ali suha obleka. V primeru nevihte, 
bližajoče se nevihte, prevelikega pretoka ali druge nevarne situacije lahko organizator 
tekmovaje odpove. V tem primeru bo organizator obvestil prijavljenje tekmovalce preko 
navedenega maila ali mobilne številke s SMS sporočilom. 
 

NAGRADE: 

V vseh kategorijah bodo podeljena odličja za prva tri mesta. 
 
Pridružujemo si pravico do spremembe razpisa brez predhodne najave! 
 
 
 
 
Ljubljana, 9.8.2016       Andrej Jelenc 
         direktor tekme 
 
 


