Surf in Sup zveza Slovenije

SUP TEKMOVALNI PRAVILNIK
SURF IN SUP ZVEZE SLOVENIJE

Pravilnik velja za tekmovanja v supanju, ki se odvijajo pod okriljem Surf in Sup zveze
Slovenije.

Pravilnik začne veljati z 01.03.2019

TEKMOVALNI PRAVILNIK

1.UVOD
1.1
Surf in Sup zveza Slovenije(v nadaljevanju SSZS) je član mednarodne surf zveze
International surfing assosiation (v nadeljevanju ISA) in se ravna skladno z njenimi načeli in
pravili.
1.2
Vsi klubi, društva, sekcije ( v nadaljevanju člani SSZS), funkcionarji, organizatorji in suparji
priznavajo navedena pravila.
1.3
Spremembe tekmovalnega pravilnika usklajuje, potrdi in sprejema izvršni odbor SSZS.

2. ORGANIZIRANJE TEKMOVANJ
2.1
Organizatorji so lahko:
- SSZS
- člani SSZS ter
- druge fizične in pravne osebe z dovoljenjem IO SSZS
2.2
Organizatorji morajo:
-

Objaviti razpis vsaj 30 dni pred izvedbo,
Pridobiti vsa potrebna dovoljenja,
Zagotoviti varnost in zdravstveno oskrbo
Zagotoviti razpisane nagrade
Prevzeti prijave
Zagotoviti prisotnost medijev
Tekmovanje izvest v skladu z določbami zakona o športu ter z pravili ISA in SSZS

3. RAZPISI TEKMOVANJ
3.1
-

Razpis mora vsebovati:
Ime prireditve – tekmovanja
Točen kraj, datum in uro tekmovanja
Prijavni rok
Naziv organizatorja
Kategorije
Točen opis statusa tekmovanja
Navedbo vodje tekmovanja in kontaktne osebe
Višino startnine, plačilne pogoje (rok in način plačila) ter podatek, kaj startnina
zajema
Po potrebi naj razpis vsebuje tudi:

-

Navedbo prenočitvenih možnosti ter
Navedbo prehrambnih možnosti organizatorja in ponudba kraja
3.2

Startnina pripada organizatorju, ki jo po preteku prijavnega roka poviša za največ 100%.
3.3
Vračilo startnin je možno samo v primeru odpovedi prireditve.
3.4
Prijava se praviloma izvede skladno z razpisom. Vsebuje naj:
-

ime društva, Klub
ime in priimek tekmovalca
naslov tekmovalca
tel. Številko tekmovalca
kategorijo

4. TEKMOVALNA LICENCA
4.1
Na državnih prvenstvih pod okriljem SSZS lahko nastopajo tekmovalci, ki imajo
tekmovalno licenco SSZS, slovensko državljanstvo in so člani klubov, sprejetih v
članstvo s strani SSZS.

4.2
a.) tekmovalne kategorije :
Moška - enotna kategorija ni starostne omejitve
Ženska - enotna kategorija ni starostne omejitve
Starejši mladinci - fantje mlajši od 18 let
Starejše mladinke - dekleta mlajša od 18 let
b.) tekmovalne kategorije odprtega prvenstva:
Moška - enotna kategorija ni starostne omejitve
Ženska – enotna kategorija ni starostne omejitve
Napihljivi SUPi moški
Napihljivi SUPi ženske
Master - ženske nad 35 let
Kahuna – moški nad 45 let
4.4
Tekmovalec lahko nastopi v višji starostni kategoriji. Absolutna je enotna Moška in Ženska kategorija.
Tekmovalec sme nastopati v posamezni starostni kategoriji(u18) 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.
4.5
Kontrola tekmovalnih licenc:
-organizator kontrolira veljavnost tekmovalnih licenc ob prijavi, če te možnosti nima pa ob potrditvi
prijave pred začetkom tekmovanja.
4.6
Udeležba na tekmovanju brez tekmovalnih licenc ni mogoča, razen v tekmovalnih kategorijah
odprtega prvenstva.

5. VODENJE TEKMOVANJA
5.1
Organizatorji so dolžni spoštovati predpise SSZS.
5.2
Za vodenje tekmovanj je odgovoren vodja tekmovanja. Za vodenje tekmovanja je odgovoren
organizator in vodja tekmovanja organizatorja. Organizator tekmovanja mora pred
začetkom tekmovanja sporočiti SSZS ime in priimek vodja tekmovanja.

5.3
Vodja tekmovanj je odgovoren za varnost in nemoten potek tekmovanja. Odgovarja za
korektnost rezultatov, pravočasnost objav, rezultatov, priznanj ter stiki z mediji. Poskrbeti
mora tudi za objavo rezultatov na strani SSZS in objavo v medijih.

6. TEKMOVANJA V TUJINI
6.1
O nastopih svojih članov na tekmovanjih v tujini, ko ne gre za nastope reprezentance ,
odločajo klubi v skladu s svojimi pravili.
6.2
O nastopih reprezentanc SSZS na mednarodnih tekmovanjih odloča IO SSZS.
6.3
Samovoljno nastopanje za državno in samovoljno odstopanje od nastopa v reprezentanci se
obravnava kot disciplinski prekršek.

7. REPREZENTANCE SZS
7.1
Način imenovanja in delovanja reprezentanc SSZS določa IO SSZS.

8. PRIZNANJA, NAGRADE
8.1
Organizator državnega prvenstva je dolžan podelit odličja za prva tri mesta.
8.2
Organizator je dolžan podeliti razpisane nagrade.
8.3
Razglasitev in podelitev nagrad se lahko izvede najmanj 15min po objavi uradnih rezultatov
na vidnem mestu.

9. DOPING
9.1
Uporabljajo se pravila SLOADO.

10. OPREMA
10.1
Oprema mora biti v skladu s pravili ISA. Opremo za posamezno tekmovanje potrdi IO SSZS.

11. TEKMOVALNE DISCIPLINE
11.1
- SUP jahanje valov kjer dobi najvišjo oceno tekmovalec ki bo izvedel najtežje manevre, z največjo
hitrostjo, močjo in povezanostjo na najbolj kritičnih delih vala

-SUP tehnična disciplina 5-6km skupinski start zmaga tisti, ki prvi prečka cilj predpisane
proge
- SUP daljša razdalja 18-20km skupinski štart zmaga tisti, ki prvi prečka cilj predpisane proge
- SUP šprint 200m tekmovanje v skupinah na izpadanje. Zmaga tisti, ki prvi prečka cilj v
finalu.
Primer tekmovalnega sistema: tekmovalce razdelimo v skupine po 4-8 tekmovalcev, kjer se
prva polovica uvrsti v naslednji krog ostali pa izpadejo v tolažilno skupino iz katere
napreduje število tekmovalcev glede na število skupin v naslednjem krogu ( v vsako skupino

se uvrsti 1. tekmovalec). Tekmovanje poteka na izpadanje po skupinah do finala v katerem
šteje doseženo mesto kot končna uvrstitev.

12. DRŽAVNA PRVENSTVA IN DRŽAVNI NASLOVI
12.1
Tekmovanja za državna prvenstva se razpišejo praviloma letno.
12.2
Na državnem prvenstvu lahko nastopijo tekmovalci, ki ustrezajo pogojem 4. točke tega
pravilnika.
12.3
SSZS priznava državna prvenstva v naslednjih disciplinah:
- SUP jahanje valov
- SUP tehnična tekma
- SUP daljša razdalja
-SUP šprint

12.4
Državno prvenstvo v posamezni kategoriji je lahko zaprtega ali odprtega tipa. Rezultati se v
primeru odprtega tipa vodijo dvojno in podelijo se dvoje nagrad.
12.5
V primeru veljavnega državnega prvenstva si prva dva v posamezni disciplini moške
konkurence in prvi dve v posamezni disciplini ženske konkurence zagotovijo pravice do
nastopa na uradnem Svetovnem prvenstvu (ISA) razen v disciplini šprint in tehnične tekme
starejših mladincev in mladink, kjer je na voljo samo eno štartno mesto v posamezni
disciplini moške, ženske in mladinske kategorije. V kolikor ni IO SSZS sprejel drugačnih
kriterijev.
12.6
Odličja se podelijo in državni prvaki razglasijo, če v posamezni kategoriji nastopi najmanj 6
tekmovalcev.

12.7
V slučaju pozitivnega doping testa pripada naslov naslednjemu na listi rezultatov.

13. ZAKLJUČEK
Ta pravilnik začne veljati 01.03.2019.

