
 
 

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE  

V SODELOVANJU Z VESLAŠKIM KLUBOM BLED 
 

razpisuje 
 

25. DRŽAVNO PRVENSTVO V VESLANJU 
 

v nedeljo, 27. septembra 2015 

na Blejskem jezeru 
 
 

PROGRAM TEKMOVANJA 

 

 
ŠT. TEKME DISCIPLINA & KATEGORIJA 

 

1 4x JM16 dvojni četverec - mlajši mladinci 

2 4x JM dvojni četverec – mladinci 

3 4x M dvojni četverec – člani 

4 2x W dvojni dvojec - članice 

5 2x JW dvojni dvojec - mladinke 

6 2x JW16 dvojni dvojec - mlajše mladinke 

7 1x JW14 enojec – pionirke do 14 let 

8 2x JM14 dvojni dvojec – pionirji  

9 1x JM13 enojec - pionirji do 13 let 

10 2x JM16 dvojni dvojec - mlajši mladinci 

11 2x JM dvojni dvojec - mladinci 

12 2x M dvojni dvojec - člani 

13 2x JW14 dvojni dvojec – pionirke 

14 1x JM14 enojec – pionirji do 14 let 

15 1x JW13 enojec – pionirke do 13 let 

16 1x LM  enojec – člani lahki veslači 

17 1x W enojec – članice neuradna tekma* 

18 1x JW enojec – mladinke neuradna tekma* 

19 8+ osmerec – promocijska tekma** 
 

* neuradni tekmi enojcev za članice in mladinke, ki ne štejeta za naslov državnih prvakov 

** Odprta kategorija (nastopajo lahko veslači in veslačice vseh starostnih kategorij, 

razen pionirske) v osmercu – promocijska tekma, ki ne šteje za naslov državnega prvaka  

 



 

URNIK TEKMOVANJA 

 
 08.30 sestanek predstavnikov klubov 

 10.00 začetek predtekmovanj 

 15.00 začetek finalnih tekmovanj 

 

 

PRIJAVE  

Pošljite po elektronski pošti na naslov 

sekretar@vzs.si  

Zadnji rok za prijave: ponedeljek, 21.9.2015 

 
Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Tekmovalnim pravilnikom VZS in Pravilnikom 

o državnem prvenstvu. 

Pionirji in pionirke tekmujejo na razdalji 1000 m, vsi ostali na 2000 m. 

V primeru le ene prijavljene posadke v posamezni disciplini tekma odpade. 

V tekmovalnem programu so vsa finala. V finalu A prve tri posadke prejmejo 

medaljo, zmagovalna posadka je razglašena za državnega prvaka. 

Pionirji smejo v istem dnevu nastopiti le v eni tekmi. V tekmah pionirjev do 12 

let in pionirjev do 13 let so dovoljena le vesla z lopatami tipa Macon.  

Mlajši mladinci in mladinci smejo v istem dnevu nastopiti v največ dveh tekmah. 

Za pionirsko kategorijo se mora ob prijavi obvezno navesti letnico rojstva. 

Posadke morajo obvezno nastopati v klubskih tekmovalnih dresih. 

Kavcija za pritožbo znaša 50,00 EUR. 

Tekmi enojec za članice in mladinke sta neuradni oziroma izven konkurence in se 

v njih ne podeli medalj. Tekmi sta namenjeni tekmovalkam, ki zaradi 

pomanjkanja klubskih tekmovalk ne morejo nastopiti v večjih disciplinah. 

Tekma osmercev je promocijska tekma. Člani posadke so lahko moški ali ženske, 

od kategorije mlajših mladincev navzgor (izjema je krmar/-ka). Prve tri posadke 

prejmejo plaketo. Nastop v tej tekmi ne šteje v kvoto dovoljenega števila 

nastopov za mlajše mladince/-ke in mladince/-ke. 

 

Za dodatne informacije kontaktirajte sekretarja VZS Jerneja Slivnika. 

 

Bled, 24.8.2015 
 
 

 Predsednik VZS  Predsednik regatnega odbora 
 Jošt Dolničar  dr. Peter Fajfar 

 

mailto:sekretar@vzs.si

