SUP
DRŽAVNO PRVENSTVO
23.8.2014 St. Bernardin, Portorož

SUP DRŽAVNO PRVENSTVO 2014
RAZPIS TEKMOVANJA
Vabimo vas na prvo državno prvenstvo v deskanju z veslom (SUP), ki ga organizira
športno društvo KEKA
Organizator: ŠD KEKA v sodelovanju z Surf zvezo Slovenije
Kraj: ŠD KEKA, Obala 7, 6320 Portorož
Datum: 23.8.2014
Kategorije:
 Državno prvenstvo, moški in ženske
 Odprto prvenstvo, moški in ženske,
 Tekmovalne deske,
 Napihljive deske,
 Allround deske
 Odprto prvenstvo, mlajši mladinci in mladinke

V kategoriji državno prvenstvo bodo nagrajeni prvi trije v moški in ženski
kategoriji.
V kategorijah odprtega prvenstva bodo nagrejeni prvo uvrščeni v moški in ženski
kategoriji.
Posamezna kategorija se upošteva, če v njej štarta vsaj 6 tekmovalcev.
OPREMA:
Tekmovalne deske so vse deske dolžine 14(427cm) in 12.6(381cm)
Napihljive deske so vse deske ne glede na dolžino, ki se napolnijo z pomočjo zraka

Allround deske so vse deske, ki ne presegajo dolžino 12.6
(381cm) in imajo obliko surf deske
PRIJAVE: na dan tekmovanja za odprto prvenstvo in na
Email: sup@surfzveza.si za državno prvenstvo z izpolnjenim obrazcem za
pridobitev tekmovalnih licenc do 20.8.2014
PROGA: Odprto prvenstvo in državno prvenstvo približno 6km, šprint tekma mlajši
mladinci in mladinke dolžine približno 500m.
ŠTARTNINA: 25€
PRAVILA: Tekmuje so po pravilih surf zveze Slovenije in pravilih mednarodne surf
zveze

PREDVIDEN PROGRAM:

sobota 23.8.2014
Prosti trening: 10.00‐16.00
Prijave: do 16.00
Sestanek tekmovalcev: 16.00
Štart predviden ob 17.00

Štart mladincev in mladink predviden ob 19.00
Podelitev pol ure po objavi uradnih rezultatov
Zabava (hrana in pijača)

Tekmovalno polje

Tekmovalno polje bo potekalo v najlepšem akvatoriju Slovenskega primorja. Start
bo pred športnim centrom Keka v neposredni bližini kopališča Bernardin. Proga
nas bo vodila mimo rta St. Bernardin kmalu za tem se nam bo odprl pogled na
najlepše obmorsko mesto Piran, kjer nas čaka najbolj tehnični del z obratom na
rtu Madona. Za rtom se nam bo odprl pogled na mogočno piransko cerkev, kjer
bo tudi obrat, ki bo označeval polovico proge približno 3km. Po obratu proga
poteka mimo rta Madone do rta St. Bernardin in cilja, ki bo pred plažo športnega
centra Keka.

