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PADDLE THE LAKE 2018 
 
IME TEKMOVANJA 

ZAKLJUČNA TEKMA SUP POKALA SLOVENIJE 2018 

ORGANIZATOR 

ŠD ZOO STATION VELENJE 

Gubčeva 11 

3320 Velenje 

 

KRAJ IN DATUM PRIREDITVE 

Velenjsko jezero, sobota, 22.9.2018 od 8.30h dalje. štart tekmovanja ob 9.45h 

Cesta Simona Blatnika 27,  

3320 Velenje 

 

PRIJAVE IN ŠTARTNINA 

PREDPRIJAVA (20EUR) JE MOGOČA S PLAČILOM ŠTARTNINE (20EUR) DO 18.09.2018 na račun:  
 

ZOO STATION VELENJE, Gubčeva cesta 11, 3320 Velenje. 

TRR: IBAN SI56 1010 0005 4629 716 

Referenca 00 0003 

Namen: SPS Ime in Priimek 
 

S predprijavo si zagotovite malico po tekmovanju. 

Na dan tekmovanja bo štartnina 30EUR.  

Za vse mlajše od 12 let je štartnina brezplačna.  

Vsi tekmovalci mlajši od 18 let ob prijavi na dan tekmovanja potrebujejo dovoljenje staršev oz. skrbnikov. 

 

STATUS TEKMOVANJA 

Tekma šteje za SUP POKAL SLOVENIJE. Tekmuje se po pravilih SUP POKALA SLOVENIJE ter SURF in SUP ZVEZE 

SLOVENIJE. Tekmuje se na deskah, ki so dolge največ 14''. Uporaba varnostne vrvice je obvezna. Vesla se stoje. Ob 

padcu je dovoljeno največ 5 zavesljajev kleče oz. sede. Pomoč drugih oseb tekmovalcem je nedovoljena. 

 

KATEGORIJE 
- Moška - enotna kategorija ni starostne omejitve (1.- 3. mesta) 
- Ženska - enotna kategorija ni starostne omejitve (1.- 3. mesta) 
- Mladinci - fantje, mlajši od 18 let (1.- 3. mesta) 
- Mladinke - dekleta, mlajša od 18 let (1.- 3. mesta) 
- Napihljivi supi moški (1.- 3. mesta) 
- Napihljivi supi ženske (1.- 3. mesta) 
- Master - ženske nad 35 let (1. mesto) 
- Kahuna - moški nad 45 let (1. mesto) 
- Dečki - fantje, mlajši od 12 let (1.- 3. mesta) 
- Deklice - dekleta, mlajša od 12 let (1.- 3. mesta) 
 
V vseh kategorijah bodo podeljena odličja za prve tri tekmovalce. Kategorija je veljavna, če v njej nastopi vsaj pet 
tekmovalcev. 
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PRAVILA 
Regata bo potekala po pravilih pokala Slovenije in pravilih Surf in SUP zveze Slovenije. 
Vsak tekmovalec je dolžan upoštevati natančna navodila in dogovore sprejete na sestanku vseh tekmovalcev in 
organizatorjev pred regato v soboto, 22. 9.2018, (po urniku). 
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 z diskvalifikacijo tekmovalca. 
- Vsako nešportno obnašanje se kaznuje z diskvalifikacijo tekmovalca. 
- Prepovedana je uporaba ohlapnih oblačil, ki bi tekmovalcu omogočile pomoč vetra. 
- S prijavo na regato se vsak tekmovalec zaveže k upoštevanju tega pravilnika. 

 

PROGRAM: 

• 08:30 – 09.00 PRIJAVA IN PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK SUP POKAL SLOVENIJE in SUP OPEN  

 

SUP POKAL SLOVENIJE / VELENJE SUP OPEN  

• 09:15 ZBOR TEKMOVALCEV SUP POKAL SLOVENIJE / VELENJE SUP OPEN  

• 09:45 START SUP POKAL SLOVENIJE 

• 10:45 START VELENJE SUP OPEN 

• 13:30 – 14:30 KOSILO ZA UDELEŽENCE 

SHARK SPRINT 

• 11:00 - 14.00 SHARK SPRINT REGISTRACIJA IN KVALIFIKACIJE – posamezno na razdalji cca. 200m 

GEBERIT SUP POLO TURNIR 

• 14:00 PRIJAVE GEBERIT SUP POLO TURNIR 

• 14:30 GEBERIT SUP POLO TURNIR 

SUP S KUŽKOM 

• 15:00 PRIJAVE SUP S KUŽKOM 

• 15:30 SUP S KUŽKOM 

• 16:00 VSA VESLA 

• 17:00 SHARK SPRINT FINALE - na razdalji cca. 200m 

• 18:00 URADNA RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV ODLIČIJ 

 
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 10EUR, ki se mu jo po vračilu dresa ob koncu 
tekmovanja povrne. 
 

VARNOST TEKMOVALCEV 

Vsi tekmovalci morajo uporabljati varnostno vrvico. Organizator lahko po potrebi zahteva uporabo varnostnih jopičev. 

 

REZULTATI 

Rezultati bodo objavljeni najkasneje do podelitve v soboto, 22.9.2018 do 18h. 
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ODKLONITEV ODGOVORNOSTI 
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno 
škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršni koli zvezi s tekmovanjem, med njim ali po njem. 
 
PREDVIDENO TEKMOVALNO POLJE 
 

 
 
PAKIRANJE 
Brezplačno parkiranje je urejeno ob Velenjski plaži. Nočitev je mogoča v avtokampu, neposredno ob prizorišču 

dogodka. informacije: http://camp-jezero.si/ 

 

INFORMACIJE 

www.zoo-station.si, mail: enx@zoo-station.si 

GSM: +386/(0)31-239-239 

Pridržujemo si pravico do spremembe razpisa. 

Vodja tekmovanja 

Mitja Tašler 


