
 
 

 

Jadralni klub Kočevje v sodelovanju z Zavodom za 

turizem  in Zavodom za šport občine Kočevje vabi v 

nedeljo 12. junija na  tekmovanje  v okviru SUP pokala 

Slovenije  z imenom:   
 

SUP POKAL KOČEVSKEGA MEDVEDA 
 
Kraj: 
Kočevsko jezero, Kočevje 
 

Jezero se nahaja slab kilometer od centra mesta Kočevje v 
smeri Kočevskega Roga. Gre za nekdanji dnevni izkop 
rudnika rjavega premoga (razlog, da ga nekateri 
poimenujejo tudi „Rudniško jezero“), kamor stalno doteka 
sveža podtalnica in omogoča, da je voda v jezeru biološko 
čista in je odlično zatočišče rib, rakov in školjk. 

 



 

 

OSNOVNI PODATKI O TEKMOVANJU 

 
 

V tekmi za slovenski SUP pokal se tekmuje se v treh kategorijah:  

- open race (moški-ženske) – vse deske do 14  - dolžina proge 5.400 m (3 krogi) 
- fun (moški-ženske) – trde deske krajše od 12.5 in napihljive deske do 14 – dolžina proge 
5.400 m (3 krogi) 
- otroci (deklice, dečki) do napolnjenih 14 let starosti - dolžina 1.800 m (1 krog) 
  (ob prijavi otrok je potrebno pisno soglasje vsaj enega od staršev na prijavnici) 
 
Tekmuje se po pravilih SUP zveze Slovenije (http://www.surfzveza.si/kontakt/dokumenti/) 
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Sprint tekma na izpadanje se tekmuje v ženski, moški in otroški kategoriji brez 

omejitve vrste in dolžine deske. Pogoj za izvedbo je najmanj 8 prijavljenih in registriranih 
tekmovalcev v vsaki kategoriji. 
 
Proga je dolga 300 m v obliki trikotnika. Tekmuje se v parih s skupnim startom na 
izpadanje. Zmagovalec gre v naslednji krog z zmagovalcem naslednjega para. Poraženci 
tekmujejo med seboj samo za 3-4 mesto (polfinalna poraženca). 

   
Žreb parov se izvede na race mitingu. 

 

 

Časovnica dne  12. junija 2016 

 
10,00 – 10,30 Prijave tekmovalcev 
10,30    Race miting 
11,00 – 12,00  Open in  fun  kategorija, ženske, moški  - dolžina 5.400 m (3 krogi) 
12,00 – 13,00 Otroška tekma (otroci do 15 let starosti) – dolžina 1.800 m (1 krog) 
13,00 – 14,00 Sprint tekma na izpadanje  
14,30   Razglasitve tekmovalcev, druženje  
15,00    Demonstracijsko veslanje 
  

Prijave in startnina: 

 
Prijave oziroma izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati na naslov: 
jadralniklubkocevje@gmail.com 
  
Zadnji rok prijave je 10. junij 2016. Možno se je prijaviti tudi na dan prireditve, pri čemer 
se startnina poveča za 5 € 
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Startnina znaša: 
 
20 €  za odrasle (prijava na dan prireditve 25 €) 
15 €  za otroke (prijava na dan prireditve 20 €) 
 
Startnino se poravna  izključno na dan prireditve ob registraciji prijave.  
 
V startnino je vključena organizacija izvedbe tekmovanja in topel obrok. Ob registraciji 
vsak tekmovalec prejme startno številko in ko jo po zaključenem tekmovanju vrne, prejme 
dokazilo za topel obrok.   
 
 
 

NAVODILA ZA PRIHOD IN TEKMOVANJE 

 

Naslov za navigacijo:  

Rudnik 18, 1330 Kočevje (gostišče Tušek ob jezeru). 
 

 
 
 

Parkiranje 

Je urejeno neposredno v bližini jezera (cca 50 m od dostopa do vode). 
 

 



 

 

Prenočišča je moč rezervirati: 

 Gostišče Tušek Jezero ( neposredno ob prireditvenem prostoru): Rudnik 18, 1330 
Kočevje, (01) 895 22 30 

 Gostišče Tri zvezde, Pri Unionu 32, 1330 Kočevje, (01) 895 30 36 

 Gostišče Veronika,  Ljubljanska cesta 35, 1330 Kočevje, (01) 895 30 17 
 
Več informacij pa na strani: http://www.kocevje.si/turizem/nastanitev-kulinarika 
 

Registracija tekmovalcev 

Se bo izvajala neposredno ob prireditvenem prostoru na stojnici ali v šotoru. 
 

Race miting 

Bo ob napovedanem času na pomolih pod prireditvenim prostorom. Vsi tekmovalci se 
zberejo na pomolih ali na vodi pred pomoli. Kasnejših pojasnil o poteku tekmovanja 
vodstvo tekmovanja ne bo dajalo. 
 

Priprava SUP-ov 

Tekmovalci SUP-e pripravijo na parkirnem prostoru, napihljive lahko na travi poleg 
prireditvenega prostora.  
 

Vstop do vode 

Je poleg prireditvenega prostora na pomolih. 
 

Proga in smer veslanja 

Proga je krožna in se vesla v obratni smeri urinega kazalca. Start je v smeri NE. 
 

Start-cilj 

Start - cilj je navidezna črta med plavajočo bojo in zasidranim čolnom, kjer se nahaja 
vodstvo tekmovanja in  časomerilci. 
 

Merjenje časa in identifikacija 

Se izvaja ročno, vsak udeleženec prejme štartno številko, ki jo po tekmi vrne 
 

Protesti  

Protest zaradi tekmovalec vloži vodstvu tekmovanja ob plačilu kavcije 20 € najkasneje 5 
minut po prihodu zadnjega tekmovalca  skozi cilj. V protestu mora opisati sporno 
dogajanje in navesti tekmovalce (startne številke), ki so jih ovirali ali bili priče. Vodstvo 
tekmovanja  o protestu odloči skladno s pravili SUP zveze  v roku 15 minut po predložitvi 
protesta. 
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SPREMLJAJOČE PRIREDITVE V KOČEVJU 10. - 12. JUNIJA 

 
Vabimo vas, da si v času 10.- 12 junija v Kočevju ogledate ali se udeležite tudi naslednjih 
prireditev: 
 
 
Petek, 11.6. 

 

- Kočevje se prebuja – koncert glasbene skupine »Zebrahead« ob 22. uri  v KCK 

(Kulturni center Kočevje) 
 
 
Sobota, 11.6. 

- Državno prvenstvo v triatlonu od 10,00 dalje na in ob jezeru 
 

- Open jadralna regata jadrnic razreda »Mini 12«  od 11. ure dalje na jezeru 
 

- »Kočevska Rock scena 2016« od 18. ure dalje v športnem centru Gaj 
(neposredno poleg centra mesta). 
 

 
Nedelja, 12.6. 
 

- Rekreativno jadranje na jadrnicah »Mini 12«  - po zaključenem tekmovanju v SUP 
veslanju. 


