
 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovalni pravilnik SUP pokala Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik velja za tekmovanja, ki se odvijajo v okviru SUP Pokala Slovenije. 

 

 

 



UVOD 

Organizacijski odbor SUP pokala  Slovenije z namenom vse splošne  popularizacije in razvoja 

tekmovanj  segmenta supanja ( SUP – stand up paddling / stoječe veslanje ) sprejema 

tekmovalni pravilnik za izvedbo tekmovanj SUP pokal Slovenije. Pravilnik predpisuje pogoje 

in ureja osnovna medsebojna razmerja za organizacijo in izvedbo tekmovanj ter udeležbo 

tekmovalcev na sup tekmovanjih.  

 

1. SPLOŠNA PRAVILA 

Na tekmovanju SUP pokala Slovenije lahko nastopijo vsi polnoletni udeleženci in otroci starejši 

od 7 let s pisno privolitvijo staršev, skrbnikov ali pooblaščencev.Za udeležbo na tekmovanjih  

tekmovalna licenca ali članstvo v klubu nista pogoj za nastopanje. 

Tekmuje se po kategorijah Sup pokala Slovenije na trdih ali napihljivih deskah do dolžine 

427cm (14 ft).   

Kategorija dečki in deklice do 14 let lahko tekmujejo na trdih deskah  ali napihljivih deskah. 

 

Uporaba varnostne vrvice (leasha) je obvezna v vseh kategorijah. 

Od vseh tekmovalcev se pričakuje pošteno tekmovanje. 

Nešportne poteze (porivanje ,namerno oviranje, fizični dotik drugega tekmovalca ali njegovega 

supa, spuščanje oznak, (boj) tekmovalne trase,…) se kaznuje z diskvalifikacijo. 

Veslanje na kolenih, sede ali leže se kaznuje z diskvalifikacijo, razen po padcu, ko je dovoljeno 

na kolenih narediti 5 zaveslajev. 

 

2. ORGANIZIRANJE POSAMEZNIH TEKMOVANJ 

SUP pokal Slovenije je sestavljen iz več posameznih tekmovanj, katere lahko organizira 

kompetenten organizator ob upoštevanju tega pravilnika. 

Nagrade in pokale za končno uvrstitev SUP pokala Slovenije zagotovi  SUP pokal Slovenije. 

Organizator, ki želi da tekmovanje šteje za SUP pokal Slovenije mora: 

• Prijaviti tekmovanje in termin Organizacijskemu odboru Sup pokala Slovenije. 

• Objaviti razpis vsaj 30 dni pred izvedbo tekmovanja 

• Prevzeti prijave tekmovalcev 

• Zagotovi in izvajati vse varnostne ukrepe 

• Izvesti tekmovanje 

• Zagotoviti razpisane nagrade 

 



Razpis tekmovanja mora vsebovati: 

• Naziv organizatorja 

• Ime prireditve 

• Točen kraj, datum in uro tekmovanja 

• Prijavni rok 

• Razpisane kategorije 

• Točen tehnični opis tekmovanja 

• Navedbo vodje tekmovanja in kontaktne osebe 

• Višino startnine, plačilne pogoje (rok in način plačila) ter podatek, kaj startnina zajema. 

 

Priporočeno je, da razpis vsebuje tudi: 

• Navedbo možnosti parkiranja 

• Navedbo možnosti prehrane za tekmovalce 

• Navedbo možnosti za prenočevanje  

Organizator lahko razpiše poljubno število kategorij. Obvezne kategorije so: 

• Moški člani  – od 18 let kategorija ni starostne omejitve 

• Ženske  člani – od 18 let kategorija ni starostne omejitve 

• Napihljivi SUP-i moški od 18 let kategorija ni starostne omejitve 

• Napihljivi SUP-i ženski od 18 let kategorija ni starostne omejitve 

• Mladinci – fantje mlajši od  18 let  

• Mladinke – dekleta mlajša od  18 let  

• Dečki - fantje mlajši od 14 let 

• Deklice - dekleta mlajša od 14 let 

• Master – ženske nad 35 let 

• Kahuna – moški nad 45 let 

• FUN kategorija 

Tekmovalci v absolutni kategoriji (moški in ženske), napihljivi SUP-i (moški in ženske) ter 

kategorija mladinci in mladinke tekmujejo na enotni progi.. 

Kategorija FUN se tekmuje z napihljivimi in trdimi deskami poljubne dolžine 12. Tekmovalci 

se ločijo na kategorije po spolu in starosti. Tekmovalec lahko nastopa v posamezni starostni 

kategoriji (do18 let in do 14 let) do konca koledarskega leta, v katerem dopolni zgornjo 

starostno mejo te starostne kategorije. 

Kategorija dečki in deklice do 14 let se lahko združita, kadar je premalo (manj kot 3 ) 

tekmovalcev. 

V kolikor tekmovalec želi tekmovati v višji kategoriji, se lahko prijavi v višjo kategorijo in 

tam tekmuje. 



V kategoriji master in kahuna pa od začetka koledarskega leta, v katerem dopolni spodnjo 

starostno mejo. 

Za vse razpisane kategorije mora organizator najmanj prvim trem uvrščenim po kategorijah 

podeliti razpisane nagrade odličja. Pri kategorijah master in kahuna se podeli samo za prvo 

mesto. Vplačane startnine tekmovalcev pripadajo organizatorju. Organizator lahko startnino, ki 

jo po preteku pred prijavnega roka lahko, poviša za največ 50%. 

Pred prijavni rok  se lahko zaključi največ dva dneva pred razpisanimi terminom  tekmovanja. 

 

 

3. VODENJE TEKMOVANJA 

Za vodenje in izvedbo tekmovanja je odgovoren tekmovalni odbor, ki je sestavljen iz: 

• Vodje tekmovanja, ki ga določi organizator 

• Predstavnik SUP pokala Slovenije  

• Predstavnika tekmovalcev 

 

Organizator je dolžan zagotoviti sodniško ekipo. 

Vodja tekmovanja je odgovoren za varnost in nemoten potek tekmovanja. Odgovarja za 

pravilnost rezultatov, pravočasnost objav rezultatov, podelitve priznanj ter stike z mediji. 

Predstavnik SUP pokala Slovenije  je odgovoren za potrditev, prevzem in objavo uradnih 

rezultatov. Vodja tekmovanja mora v roku 24 ur po zaključku tekmovanja posredovati rezultate 

predstavniku SUP pokala Slovenije. 

Predstavnika tekmovalcev tekmovalci izberejo pred tekmovanjem in je odgovoren za 

komunikacijo med tekmovalci in tekmovalnim odborom. 

Vsaj 30minut pred startom mora vodja tekmovanja organizirati sestanek tekmovalcev, na 

katerem predstavi potek proge, način štarta in smeri obratov ter naznani ob kateri uri bo štart. 

Štarter mora z zvočnim signalom tekmovalcem naznaniti, kdaj je do štarta 5minut, 1minuta in 

ŠTART. 

 

4. PRITOŽBE 

O vseh pritožbah odloča tekmovalni odbor. Pritožbo mora vložiti tekmovalec v pisni obliki ob 

plačilu kavcije 50€ po objavi neuradnih rezultatov v časovnem roku, ki je namenjen za pritožbe. 

V kolikor je bila pritožba upravičena se pritožniku kavcija vrne. 



 

 

5. TEKMOVALNE DISCIPLINE 

 

• Tekmovanje na razdalji (v poštev pridejo različne dolžine tekmovanj do 20km), 

• Sprint – tekmovanja na izpadanje, dolžina okrog 1000m ali več (štirje ali več 

tekmovalcev štartajo istočasno, prva polovica jih napreduje v naslednji krog, preostali 

izpadejo iz nadaljnjega tekmovanja), 

• SUP tehnična disciplina (do 6 km, skupinski start zmaga tisti, ki prvi prečka cilj 

predpisane proge, priporočeno število boj je 3-6), 

• Organizator lahko tudi sam predlaga tekmovalno disciplino, ki jo pred tekmovanjem 

mora potrditi tekmovalna komisija SUP pokala Slovenije. 

 

6. ŠTART, CILJ IN OBRATI OKROG BOJE 

Štartno mesto določi tekmovalni odbor. Štarta se iz sedečega, klečečega ali stoječega položaja. 

Vse kategorije štartajo istočasno, razen pri sprintu. 

Cilj je označen med sodnikom na cilju in bojo, zastavico ali drugim nepremičnim objektom. 

Smer obrata okoli boj določa tekmovalni odbor pred tekmovanjem. 

 

7. TOČKOVANJE 

Tekmovalec dobi število točk glede na mesto katero je zasedel v kategoriji v kateri nastopa. 

Za vsako kategorijo se vodi ločena skupna lestvica. 

Za končno uvrstitev SUP pokala Slovenije šteje sedem najboljših rezultatov posameznika plus 

finalna tekma, ki je ni mogoče odbijati. Tekmovalec/ka z največ točkami je pokalni 

zmagovalec tekmovanja. Če ima več tekmovalcev isto število točk, se upošteva boljša 

uvrstitev na finalni tekmi SUP pokala Slovenije. 

Nagrade in pokale za končno uvrstitev SUP pokala Slovenije zagotovi Organizacijski odbor 

SUP pokala Slovenije. 

** Na zaključni tekmi bomo izžrebali glavno nagrado (odvisno od pokrovitelja, če 
nagrado dobimo). Tekmovalec se bo moral udeležiti vsaj petih tekem za SUP pokal  
Slovenije, da pride v boben za glavno nagrado. 

*** Pri žrebu mora biti izbrani nagrajenec prisoten, drugače izžrebamo drugega 

nagrajenca.*** 

 



*** Organizator je dolžan omogočiti sponzorju  SUP pokala Slovenije ,da se predstavi 
na samem dogodku. *** 

  

 

 

 

Tabela točkovanja: 

 

 

 Mesto/točke  Mesto/točke  Mesto/točke  Mesto/točke  Mesto/točke Mesto/točke  Mesto/točke 

   1.     1000   16.   413   31.   330   46.  255   61.  180   76.   138    91.  108 

   2.      860   17.   400   32.   325   47.  250   62.  175   77.   136    92.  106 

   3.      730   18.   395   33.   320   48.  245   63.  170   78.   134    93.  104 

   4.      670   19.   390   34.   315   49.  240   64.  165   79.   132    94.  102 

   5.      610   20.   385   35.   310   50.  235   65.  160   80.   130    95.  100 

   6.      583   21.   380   36.   305   51.  230   66.  158   81.   128    96.    99 

   7.      550   22.   375   37.   300   52.  225   67.  156   82.   126    97.    98 

   8.      528   23.   370   38.   295   53.  220   68.  154   83.   124    98.    97 

   9.      500   24.   365   39.   290   54.  215   69.  152   84.   122    99.    96 

 10.      488   25.   360   40.   285   55.  210   70.  150   85.   120  100.    95 

 11.      475   26.   355   41.   280   56.  205   71.  148   86.   118   

 12.      462   27.   350   42.   275   57.  200   72.  146   87.   116   

 13.      450   28.   345   43.   270   58.  195   73.  144   88.   114   

 14.      438   29.   340   44.   265   59.  190   74.  142   89.   112   

 15.      425   30.   335   45.   260   60.  185   75.  140   90.    110   

 

 

Pravilnik je pripravila tekmovalna komisija, 7. marca 2019  v Kranju.   

 

Pravilnik prične veljati z dne 7. 3. 2019 


