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                                SUP DRŽAVNO PRVENSTVO 2022 

RAZPIS TEKMOVANJA 

Vabimo vas na  državno prvenstvo  v deskanju z veslom  

(SPRINT) , ki ga organizira 

športno društvo KEKA 

Organizator: ŠD KEKA  v sodelovanju z Surf in sup zvezo Slovenije 

Kraj: ŠD KEKA, Obala 7, 6320 Portorož 

Datum: 27.08.2022 

Kategorije: 

 Državno prvenstvo, moški in ženske 

 Državno prvenstvo, mladinci in mladinke do 18 let 

V kategoriji državno prvenstvo bodo nagrajeni prvi trije v moški in ženski kategoriji 

V kategorijah odprtega prvenstva bodo nagrajeni prvo uvrščeni v moški in ženski 

kategoriji v posamezni kategoriji. 

Odprto prvenstvo: 

 Master – ženske nad 35 let  

 Kahuna – moški nad 45let    

 Napihljivi SUP-i 

 Otroci do 14 let  

 

 

Posamezna kategorija se upošteva, če v njej štarta vsaj 5 tekmovalcev, če jih 

štarta manj se kategorije združijo. 

 



            

 

 

 

Tekmovalec lahko nastopi v višji starostni kategoriji. Tekmovalec sme nastopati v 

posamezni starostni kategoriji (do 18) do konca koledarskega leta, v katerem 

dopolni zgornjo starostno mejo te starostne kategorije. V kategoriji master in 

kahuna pa od začetka koledarskega leta, v katerem dopolni spodnjo starostno 

mejo te starostne kategorije 

OPREMA:  

Dovoljene so vse vrste desk ( trde, napihljive…) do dolžine 14(427cm) omejitev 

glede širine in teže desk ni! 

PRAVILA: Tekmuje so po pravilih surf  in sup zveze Slovenije in pravilih 

mednarodne surf zveze. 

 • Nešportne poteze (porivanje, namerni fizični dotik nasprotnika,...) se kaznuje z 

diskvalifikacijo. 

 • Štart je lahko leteči iz kopnega, stoječi ob deski, stoječi na deski ali sedeči na 

deski z obema nogama v vodi. Veslanje na kolenih, sede ali leže se kaznuje z 

diskvalifikacijo, razen po štartu in padcu, ko je dovoljeno narediti na kolenih 5 

zaveslajev.  

• Doping je prepovedan.  

• Spremstvo in zadrževanje v tekmovalnem polju ni dovoljeno in se kaznuje z 

diskvalifikacijo razen za uradna plovila organizatorja in tekmovalce. 

 

 

 



            

 

 

• Ob dvigu štartne številke tekmovalec podpiše sledečo izjavo: "Sem zdrav(a), 

vsestransko kondicijsko pripravljen(a) in sposoben(a) prenesti vse napore na tej 

regati. Seznanjen sem s tekmovalnimi pravili in bom upošteval(a) vsa navodila 

organizatorja in tekmoval(a) na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom 

vložil(a) nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel(a) v 

zvezi z udeležbo na tej prireditvi. Strinjam se in soglašam, da se navedeni osebni 

podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo za komunikacijske namene ŠD KEKA, v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter hranijo do preklica te 

izjave. SUP tekmovalni pravilnik za državna prvenstva je objavljen na spletni strani 

Surf in sup zveze Slovenije. 

PRIJAVE:  Prijave do 23.8.2022  

Email: sup@surfzveza.si za državno prvenstvo z izpolnjenim obrazcem za 

pridobitev tekmovalnih licenc in ADEL certifikatom do 23.8.2022. 

PROGA: Sprint 200m  

Tekmovalci bodo izžrebani v skupine po 4-8 tekmovalcev, kjer se prva polovica 

uvrsti v naslednji 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). 

  

 

 

ŠTARTNINA:  Prijava 25€ , mladinci in mladinke pred prijava 15€ . 
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TEKMOVALNO POLJE 

Tekmovalno polje bo prilagojeno danim razmeram tekmovalnega dne in bo 

potekalo med plažo Bernardin in skladišči solin. 

 

 

 

PREDVIDEN PROGRAM:              sobota 27.08.2022 

Prosti trening: 12.00-16.00 

Prijave: do 16.00 

Sestanek tekmovalcev: 16.30 

Štart predviden ob 17.00 

Podelitev najkasneje pol ure po objavi uradnih rezultatov 

 

 

 

 

 

 


