
 
 

 
 

Nagrada XXSlovenija in Nagrada Val Sezone 

PRAVILA  

1) Povzetek: 

Ta pravila določajo potek tekmovanja za nagrado XXSlovenija in Val Sezone 

XXSlovenija:  

Surfer, ki bo odsurfal največji val v tekmovalnem obdobju bo prejel nagrado XXSlovenija. Največji val 

sezone bo določen na podlagi objektivnih meritev višina vala iz video posnetka ali sekvence fotografij. 

Prva nagrada je 1.000 EUR. Druga nagrada 200 EUR in tretja nagrada 100 EUR. Snemalec 

prvonagrajenega posnetka bo prejel nagrado 100 EUR. 

Val Sezone: 

Surfer, ki bo na podlagi ocen poslanih video posnetkov, odpeljal najboljši val bo prejel nagrado Val 

Sezone. Posnetek vala bodo ocenjevali povabljeni sodniki na podlagi lastne presoje. Prva nagrada je 

1.000 EUR. Druga nagrada 200 EUR in tretja nagrada 100 EUR.  

Snemalec prvonagrajenega posnetka bo prejel nagrado 100 EUR.     

2) Trajanje tekmovanja: 

Tekmovanje se začne 1. decembra 2008 in konča 1. decembra 2009. 

3) Tekmovalci: 

Tekmovanja se lahko udeležijo Slovenski državljani. 

4) Kraj tekmovanja: 

Tekmuje se lahko na vseh spotih sveta. 

5) Sprejem posnetkov (video ali foto): 

Surfer, ki je odpeljal val, lahko pošlje primerno opremljen in pripravljen posnetek vala na Surf zvezo 

Slovenije. Za zagotovitev verodostojnosti posnetka, mora ta biti poslan do 10 dni po odpeljanem valu, 

vendar ne kasneje kot 5. decembra 2009. Ta rok se lahko zaradi izrednih zadev na podlagi predloga 

sodniške komisije Surf zveza Slovenije tudi podaljša. 

6) Omejitev odpeljanih valov: 

Surfer lahko pošlje neomejeno število posnetkov valov, s tem, da more biti vsak val poslan posebej. 

 

 



 
 

 
 

7) Video posnetki in fotografije: 

a) Video posnetek mora biti opremljen kot je navedeno zgoraj. Na naslov Surf zveza Slovenije je 

potrebno poslati original AVI posnetek ali pa ga uploadati na ftp strežnik Zveze. 

b) Original AVI posnetek pomeni, da so na posnetku vsi “frami” od začetka do konca vožnje 

istega clipa brez obdelav. 

c) Vsak posnetek bo Surf zveza Slovenije ustrezno pripravila za predstavitev: 

i) opremila z logom Zveze 

ii) dopisala ime in priimek surferja, datum in kraj odpeljanega vala 

iii) dopisala ime snemalca 

d) Vsi posnetki bodo objavljeni na strani Zveze in straneh sponzorjev. 

e) Ostrost slike in kot snemanja: 

Posnetki, ki bodo odražali pravo višino vala in bodo prikazovali celotno dolžino vožnje bodo imeli 

prednost. Vožnje, ki v celoti ni vidna zaradi izgubljenega fukusa, slike, zatemnitve ne bodo bili sprejeti 

za ocenjevanje. 

f) Kvaliteta posnetkov: 

Minimalna kvaliteta video posnetkov je 700 x 500 px in fotografij 1800 px (manjša stranica). 

g) Sekvenca fotografij: 

Sekvenca fotografij mora biti posneta tako, da je iz nje razvidna celotna vožnja. 

8) Sojenje: 

a) Sodniško komisijo tekmovanja izbere Surf zveza Slovenije 

b) Določitev zmagovalca Val Sezone: 

i) Sodniška komisija bo izmed vseh prispelih posnetkov izbrala 10  finalistov v posameznega 

tekmovanja in določila odločujoči posnetek vsakega telmovalca. Poleg tega bo sodniška komisija 

določila kriterij za oceno najboljšega vala sezone. 

ii) Izmed 10 finalistov bodo povabljeni sodniki tekmovanja na podlagi določenega kriterija 

določili zmagovalce. Povabljene sodnikiže tekmovanja bodo predszavljali vsi tekmovalci tekmovanja, 

snemalci in drugi surferji. Sodnikov tekmovanja mora biti toliko, da bo zadoščeno sorazmerni 

razpršenosti dobljenih rezultatov. 

c) Določitev zmagovalca XXSlovenija: 



 
 

 
 

i) Sodniška komisija bo na podlagi posnetkov izbrala 5 finalistov. Na podlagi določene višine 

odpeljanega vala in razprave bodo sodniki s tajnim glasovanjem določili zmagovalca. V primeru, da ne 

pride do soglasne odločitve se bo začel drugi krog razprave in drugi krog glasovanja. V drugem krogu 

glasovanja, bo zmagovalec tisti, ki bo prejel največ glasov. 

ii) Po enakem postopku se bo določilo še uvrstitev od 2 do 5 mesta. 

d) Osnovni sodniški kriterij: 

i) Nagrado Val Sezone bo osvojil surfer, ki bo na podlagi video posnetka, prikazal najboljšo 

vožnjo na najzahtevnejšem valu odpeljanim med trajanjem tekmovanja. 

ii) Nagrado XXSlovenija bo osvojil surfer, ki bo odsurfal največji val v tekmovalnem obdobju. 

e) Velikost vala: 

V poštev pride največja velikost vala med vožnjo tekmovalca. Val se meri od vrha (lipa) do 

horizontalne ravnine (bottom). Enota za merjenje velikosti vala je surfer, tako da se gleda kolikokrat 

je val »čez glavo«. Če surfer ne ujame vala na točki kjer se val zlomi (peaku), se pri merjenju višine, ta 

višina ne upošteva, ampak se upošteva višina na mestu, kjer je surfer ujel val. V drugem krogu 

glasovanja za velikost vala pride v poštev tudi lastnost vala (heavy, thick...), vendar samo razlikovanje 

dveh valov, ki sta enako velika. 

f) Uspešna vožnja: 

Surfer uspešno zvozi val, ko je določen del vala odsurfal s kontrolo. Uspešno vožnjo določi sodniška 

komisija. 

g) Pravila surfanja: 

V primeru, da na valu surfa več surfarjev, se zaradi varnostnih razlogov ocenjuje samo surferja, ki ima 

prednost. 

9) Ostale določbe: 

a) Surf zveza Slovenije si pridržuje pravico za spremembo teh pravil. Spremembe bodo 

objavljene na strani Surf Zveze Slovenija. 

b) Vsi tekmovalci z udeležbo na tekmovanju poleg teh pravil sprejemajo tudi pravila določena v 

Protokolu podelitve nagrad za tekmovanja v sklopu Surf zveze Slovenija.   


