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ZOO STATION SUPa CUP  
ZOO STATION Velenje, Jezero Velenje Sobota 04.07.2015 

SUP POKAL SLOVENIJE 2015 
 
LOKACIJA: SLOVENJIA, ZOO STATION VELENJE, VELENJSKO JEZERO – plaža (brezplačno parkiranje) 

 

IME PRIREDITVE : ZOO STATION SUPa CUP  

 

STATUS TEKMOVANJA: Regata šteje za SUP POKAL SLOVENIJE 2015. Tekmuje so po pravilih SUP pokala Slovenije. 

Tekmuje se na trdih in napihljivih deskah. ZOO STATION SPRINT je regata štirih tekmovalcev hkrati na izpadanje. V 

naslednji krog napredujeta prva dva. Deske zagotovi organizator. 

 

ORGANIZATOR: Športno društvo ZOO STATION VELENJE 

 

VODJA TEKMOVANJA: Mitja Tašler 

 

PREDREGISTRACIJA, ONLINE REGISTRACIJA NA  www.zoo-station.si  
PREDREGISTRACIJA JE POTRJENA S PLAČILOM ŠTARTNINE DO 01.07.2015 na račun: ZOO STATION VELENJE, Gubčeva 
cesta 11, 3320 Velenje.  
TRR: IBAN SI56 0242 6026 1346 082  
Referenca 00 0001 
Namen: Ime in Priimek (race/fun/sprint) 
 
PROGRAM:   

 09:00 PRIJAVA IN PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK 
ZOO STATION SUPa CUP 

 11:00 ZBOR TEKMOVALCEV 

 11:30  START RACE + FUN 
ZOO STATION SPRINT 

 13:00 ZBOR TEKMOVALCEV 

 13:30  START ZOO STATION  SPRINT -  na razdalji 0,3 Nm 

 16:30 URADNA RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV ODLIČIJ 
 

RAZPISANE KATEGORIJE:  
ZOO STATION SUPa CUP 

 RACE, enotna moška in enotna ženska kategorija 5 Nm 

 FUN, enotna moška in enotna ženska kategorija 2,5 Nm 
ZOO STATION SPRINT 

 Enotna moška in enotna ženska kategorija  

 Dečki in deklice do 12 let (letnik 2003 in mlajši) 
 
V vsaki kategoriji mora biti prijavljenih vsaj 5 tekmovalcev, sicer se kategorije združujejo.  
 
ŠTARTNINA:  

 SUPa CUP (20 EUR, na dan prireditve 25 EUR), Štartnina vključuje; prisotnost na regati, malico, spominske 
majice tekmovanja.  

 ZOO STATION SPRINT (5 EUR), Štartnina vključuje najem deske in prisotnost na regati. 
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REGATNO POLJE SUPa CUP : Štart bo izveden pred centrom ZOO STATION  Velenje.  Proga vodi ob glavni velenjski 
plaži, mimo naselja kunta-kinte, sledi obrat okoli vodnega mesta in veslanje v smeri Šoštanja do zadnje boje, kjer sledi 
obrat proti slalomu pred ciljem in cilj za kategorijo FUN. Kategorija RACE vesla dva kroga.  
 
REGATNO POLJE ZOO STATION SPRINT : Sprint bo potekal med bojama pred centrom Zoo Station. 
 

NAGRADE: V vseh kategorijah RACE bodo podeljena odličja za prva tri mesta. V vseh kategorijah FUN bodo podeljena 

odličja za prva tri mesta zmagovalec SUPa FUN CUP-a pa bo tekmovalec/ka najbližje povprečnemu času.  

 

V žrebu za praktične nagrade bodo sodelovali vsi tekmovalci. 

 
Pričakovana temperatura vode je 23 stopinj. 
  

PRAVILA TEKMOVANJA: Tekmuje se po pravilih SUP pokala Slovenije.  

1. Tekmuje se lahko na trdih ali napihljivih deskah do dolžine RACE 14´00” in FUN do 12,6” . Uporaba varnostne 
vrvice (leash-a) je obvezna.  

2. Nešportne poteze (porivanje, fizični dotik nasprotnika,...) se kaznuje z diskvalifikacijo. 
3. Veslanje na kolenih, sede ali leže se kaznuje z diskvalifikacijo, rezen po padcu, ko je dovoljeno na kolenih 

narediti 5 zaveslajev. 
4. Doping je prepovedan. Uporabljajo se previla SODO (Slovenska antidoping organizacija).  
5. Štart bo stoječi.   
6. Spremstvo ni dovoljeno 
7. Ob dvigu štartne številke tekmovalec podpiše sledečo izjavo: "Sem zdrav(a), vsestransko kondicijsko 

pripravljen(a) in sposoben(a) prenesti vse napore na tej regati. Seznanjen sem s tekmovalnimi pravili in bom 
upošteval(a) vsa navodila organizatorja in tekmoval(a) na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom 
vložil(a) nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej 
prireditvi. Strinjam se in soglašam, da se navedeni osebni podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo za 
komunikacijske namene ŠD Zoo Station Velenje, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 
hranijo do preklica te izjave."  
 
 

S podpisom na prijavnici se udeleženci strinjajo z razpisnimi pogoji. Za mlajše od 18 let je potreben podpis skrbnika. 
 
 
PRITOŽBE: Pritožbo mora vložiti tekmovalec v pisni obliki ob plačilu kavcije 50 EUR in sicer največ 20 min po tem, ko je 

končal svoj nastop. Tekmovalni odbor mora o pritožbi odločiti v največ 15 min. V kolikor je bila pritožba upravičena, se 

pritožniku kavcija vrne. 

 
 
INFO: www.zoo-station.si, mail: enx@zoo-station.si 
GSM: +386/(0)31-239-239 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe razpisa. 
 
 
Velenje, 1. 6. 2015       Vodja tekmovanja  
         
         Mitja Tašler 

                                                                                            


