
ime prireditve:                SUP DRŽAVNO PRVENSTVO – Sprint in Tehnična disciplina 
kraj tekmovanja:   ŠD CHICKENLOOP, RT SEČA pri RIBIČU 
 
datum:    02.-03.10.2021 ob 11h 
 
prijavni rok in startnina:  Prijave do vključno 15.9.2021 na sup@surfzveza.si, startnina ena tekma 30€, obe tekmi 40€  
    
                                                                                                    
razpisane kategorije: - državno prvenstvo moška kategorija, 

- državno prvenstvo ženska kategorija, 
                                           - državno prvenstvo mladinci do 18 let 
                                           - državno prvenstvo mladinke do 18 let 
 

Odprto prvenstvo: 
 

                                           - absolutno 
                                           - otroci do 12 let (dolžina desk do 12.6) 
                                           - napihljive deske – moški, 

- napihljive deske – ženske, 
- master, ženske nad 35 let, 
- kahuna, moški nad 45 let. 
- Fun  (dolžina desk do 12.6) 
 

odličja in nagrade: V vseh razpisanih kategorijah bodo podeljena odličja.  
 
status tekmovanja:          Državno prvenstvo je uradno prvenstvo Slovenije v tehnični in sprint disciplini pod okriljem 

SURF  in SUP zveze Slovenije. Za nastop na tekmovanju je potrebna veljavna tekmovalna 
licenca, ki  jo je potrebno poslati do 15.9.2021 na SUP@surfzveza.si . 

 
                                             Tekmovanje se bo izvedlo v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ na dan dogodka, zato 

udeležence pozivamo k doslednemu upoštevanju zahtev. 
 

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:  Miha Glažar 
 
  

program tekmovanja: 02.10 sprint 200m predviden štart tekmovanja ob 17h 
03.10 tehnična disciplina predviden štart tekmovanja 11h 
(urnik tekmovanja se lahko spremeni in bo objavljen naknadno) 
 

 
tekmovalno polje: Tehnična disciplina: 
 
                                           Tekmovalno polje bo krožno z večimi bojami pred rt-om SEČA. Dolžine približno 3-5km. 
                                           Štart je lahko leteči iz obale, stoje ob deski ali sede na deski med dvema oznakama! 
                                           Kategorija fun, otroci in mladinci dolžina proge 1 krog. 
 
                                           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). 

                                           Štart je lahko leteči iz obale, stoje ob deski ali sede na deski med dvema oznakama!                                                                        


