Zapisnik SUP tekmovalne komisije z dne 10.12.2016, ki je potekala v Portorožu.
Na sestanku so bili prisotni vsi trije člani komisije:
Rok Puvar, Gregor Strnad in Tomaž Jensterle

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Uvod
Državna prvenstva
Sup pokal Slovenije
Razno

1.) Uvod
Pregled in seznanitev člane komisije z stanjem financ
2.) Državna Prvenstva

a.)




b.)





Starostne kategorije na DP 2017
Moška-enotna kategorija ni starostne omejitve
Ženska-enotna kategorija ni starostne omejitve
Starejši mladinci – fantje, mlajši od 18 let
Starejše mladinke – dekleta mlajše od 18 let
Kategorije odprtega prvenstva DP 2017
Napihljivi supi moški
Napihljivi supi ženske
Master nad 35 let ženske
Kahuna nad 45 let moški

c.) Predvideni datumi DP 2017
 06. 5.2017 Internautika, Daljša razdalja
 24.6.2017 Battle of the paddle, Tehnična disciplina
3.) Sup pokal Slovenije
a.) Sup pokal Slovenije se poimenuje po glavnem sponzorju serije.
b.) Prijavnina tekme organizatorja zvezi znaša 50€, ki se poravna pred izvedbo tekmovanja.
c.) Starostne kategorije :
 Moška-enotna kategorija ni starostne omejitve
 Ženska-enotna kategorija ni starostne omejitve
 Mlajši mladinci – fantje, mlajši od 16 let
 Mlajše mladinke – dekleta mlajše od 16 let
 Napihljivi supi moški






Napihljivi supi ženske
Master nad 35 let ženske
Kahuna nad 45 let moški
Fun

Tekmovalci v absolutni, napihljivi supi, master in kahuna kategoriji tekmujejo na enotni progi in so
uvrščeni na enotno lestvico iz katere je vidno v kateri podkategoriji nastopajo.
V Kategoriji absolutno in napihljivi supi se podelijo nagrade za prve tri uvrščene medtem, ko se v
kategoriji Master in Kahuna podelijo nagrade vsaj za prvouvrščene.
Mlajši od 16. let tekmujejo na približno pol krajši progi in se podelijo nagrade za prvo tri uvrščene.
Fun kategorija je namenjena začetnikom, ki se prvič srečujejo z tekmovanjem. Proga je enaka
mladinski kategoriji. Za Fun kategorijo se ne vodi letne lestvice.
Za letno lestvico se upošteva pet najboljših rezultatov + finalna tekma.
4.) Razno
Reprezentanca (2 moška, 1 ženska v posamezni disciplini) se bodo izbrale na 3. tekmah v posamezni
disciplini. Upoštevala se bosta najboljša dva rezultata v posamezni kategoriji. Ob izenačenem
rezultatu se upošteva boljši rezultat na 3. tekmi. V kolikor je rezultat še vedno izenačen se upošteva
boljša uvrstitev na zadnji tekmi. Doseženo mesto na tekmovanju pomeni število točk na posamezni
tekmi. Upoštevajo se uvrstitve Slovenskih tekmovalcev.
Predvidene izbirne tekme:
Tehnični disciplina moški: DP 2016, DP2017 in Outdoor Soča festival
Tehnična disciplina ženske: DP 2016, DP2017 in Outdoor Soča festival
Daljša razdalja moški: DP2016, DP2017 in Elite race Poreč
Daljša razdalja ženske: Poreč2016, DP2017 in Elite race Poreč
V kolikor bo ISA spremenila sistem tekmovanja se bo pravilnik prilagodil novemu mednarodnemu
pravilniku.

