
ime prireditve:                 SUP-er SOČA  RACE by SOČAoutdoorFestival 
kraj tekmovanja:   Soča outdoor festival pri sotočju Tolminke in Soče 
 
datum:    01.7.2017 
 
prijavni rok in startnina:  pred prijave do 29.6.2017 na rok.puvar@gmail.com, startnina 20€ 
   na dan tekmovanja, startnina 25€ 
                                           Pred prijava se upošteva ob plačilu startnine do 29.6 na IBAN: 
                                           Rok Puvar S.P. 
                                           Iban: SI56 6100 0001 6533 027 
                                           Polana 4f,2311 Hoče 
                  
razpisane kategorije: - enotna moška kategorija, 

- enotna ženska kategorija, 
                                           - napihljive deske – moški, 

- napihljive deske – ženske, 
- master, ženske nad 35 let, 
- kahuna, moški nad 45 let. 
- mladinci do 16 let 
- mladinke do 16 let 
- fun 
 

odličja in nagrade: V vseh razpisanih kategorijah bodo podeljene nagrade.  
 
status tekmovanja: SUP-er SOČA RACE by SOČA OUTDOOR FESTIVAL šteje za SUP POKAL SLOVENIJE  in velja tudi 

kot ena od kvalifikacijskih tekem za nastop na svetovnem prvenstvu . Tekmuje se skladno s 
pravili Sup pokala Slovenije ter surf in sup zveze Slovenije. 
Tekmuje se na deskah, ki so dolge največ 14,0' (427 cm). Uporaba varnostne vrvice (leasha) 
je obvezna. Vesla se stoje. Ob padcu v vodo je dovoljenih največ 5 (pet) zaporednih 
zavesljajev kleče. Kakršna koli pomoč druge osebe tekmovalcem ni dovoljena.  

 
vodja tekmovanja:  Rok Puvar, rok.puvar@gmail.com 
 
parkiranje: Parkiranje je zagotovljeno v okviru parkirišča za obiskovalce SOČA OUTDOOR FESTIVALA in je 

brezplačno. 
 

hrana:                                              Vsak udeleženec tekmovanja dobi bon za kosilo. Poskrbljeno je  tudi za brezplačne izotonične 
napitke in energijske čokoladice.                                              

 
program tekmovanja: 09.30 –10.45 prijava in prevzem startnih številk 

11.15 – zbor tekmovalcev 
11.30 – start tekmovanja 
 

 
tekmovalno polje: Start tekmovanja bo na ciljnem prostoru SOČA outdoor festivala pri sotočju Tolminke in Soče. 

Tekmovalo se bo na krožni progi dolžine približno 1-2km.  Glede na število prijavljenih se bo 
na dan tekmovanja določil tip tekmovanja, ki je lahko:  

 
1. Skupinski štart vseh tekmovalcev istočasno dolžine 5-6km 
2. Skupinski štart ločen na Moške, Ženske in Mladince dolžine 5-6km in mladince 2-3km 
3. Tekmovalce razdelimo v skupine po 4-8 tekmovalev, kjer se prva polovica uvrsti v 

naslednj krog ostali pa izpadejo v Lucky loser skupino iz katere napreduje število 
tekmovalcev glede na število skupin v naslednjem krogu ( v vsako skupino se uvrsti 1. 
Lucky loser tekmovalec). Dolžina proge je 1-2km. 


