
 
 

ORGANIZATOR TEKMOVANJA: Amfibija društvo za športe v naravi 

VODJA TEKMOVANJA: 
Žiga Tomc 
 
 
IME PRIREDITVE: 2.Trboje Sup Challenge  
 
KRAJ PRIREDITVE: Trboje 
 
DATUM: 02.6.2018 
 
RAZPISANE KATEGORIJE: 

 ELITE : enotna moška in ženska kategorija, , 
 NAPIHLJIVE DESKE: enotna moška in ženska kategorija,  
 FUN:enotna moška in ženska kategorija 
 MLADINKE/MLADINCI: dekleta in fantje mlajši od 18let,  
 DEKLICE/DEČKI:dekleta in fantje mlajši od 12 let 

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. 

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 MLADINKE/MLADINCI  se tekmuje na deskah dolžine največ 14,0' 

(427cm                                       

- V kategoriji FUN ni omejitve kar se tiče desk. 

- V kategoriji DEKLICE/DEČKI se tekmuje na trdih deskah dolžine največ 11'6'' ali 

napihljivih deskah do dolžine 12'6''.. 

 

Uporaba varnostne vrvice (leash) je obvezna! 

 

LOKACIJA:  

Čolnarna Trboje, Trboje 1a, 4208 Šenčur. 

 

 



 
 
PROGRAM TEKMOVANJA:  

 
SOBOTA, 02.6.2018 
 
9.00-10.00 Prijava in prevzem štartnih številk 
10.40 zbor tekmovalcev 
11.00 - start SUP race 
13.00 - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim.  

 
PRIJAVNI ROK IN STARTNINA: 
Predprijave preko online obrazca do 28.5.2018, startnina 20€, startnina otroci do 12 
leta 10€, startnina po 28.5.2018 25€. 
INFO: natasa@amfibija.si 
GSM: +386/41 961 600 (Nataša) ali +386/31 359 694 (Žiga) 

Link do online obrazca: 

https://form.jotformeu.com/81132668404353 

 

PODATKI ZA PLAČILO: 
 
Športno drustvo Amfibija,  
Zgornje Pirniče 94 e, 1215 Medvode 
IBAN:, SI56 1010 0005 4161 788 
SKLIC: 17062017 
Naslov banke:,Intesa Sanpaolo Bank 
 
ZAVAROVANJE: 
Vsak tekmovalec mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje! 

PREHRANA: 

Organizator bo poskrbel za topel obrok po tekmovanju. 
 
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. 
 

 
NAGRADE: 
V kategorijah elite, napihljive,mladinke/mladinci in deklice/dečki bodo podeljena 
odličja za prva tri mesta. V kategoriji MASTER, ženske nad 35 let ter KAHUNA, 

https://form.jotformeu.com/81132668404353


 
moški nad 45 let bodo podeljena odličja zmagovalcem. 
 
Pridružujemo si pravico do spremembe razpisa brez predhodne najave! 

 


