
 
 
 

   
   

 

 

RAZPIS 

2. DRŽAVNEGA PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL  

V VESLANJU NA SIMULATORJIH 

 

ki bo v PETEK, 25. MARCA 2016,  

na Osnovni šoli Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica. 

 

ROK ZA PRIJAVE JE 18. MAREC 2016! 

 

Prijavljeno šolo zastopa ekipa osmerca, ki jo sestavljajo po en učenec in ena učenka iz 

šestega, sedmega, osmega in devetega razreda. Vodja ekipe bo sedanji ali bivši vrhunski 

veslač, po možnosti nekdanji učenec prijavljene osnovne šole. 

 

Začetek tekmovanja: ob 11:00 

Predviden zaključek tekmovanja: 13:00 

Na koncu tekmovanja bodo podeljena priznanja in praktične nagrade za najboljše tri ekipe.  

 

Vsaka ekipa tekmuje na običajni tekmovalni razdalji 2.000 metrov na enem veslaškem 

simulatorju, tako da se tekmovalci menjavajo na vsakih 250 metrov. Rezultat ekipe pomeni 

doseženi čas na razdalji 2.000 metrov, ki vključuje tako čas aktivnega veslanja kot čas menjav 

med tekmovalci.  

Sistem tekmovanja: 

- Predtekmovanje: nastopijo vse prijavljene ekipe v predvidoma 4 predtekmovalnih 

skupinah s po 8 ekipami; neposredno v polfinale napredujejo prvi 3 ekipe iz vsake 

predtekmovalne skupine 

- Repasaž: nekvalificirane ekipe nastopijo še enkrat v dveh repasažnih skupinah; v 

polfinale napredujeta prvi 2 ekipi iz vsake repasažne skupine 

- Polfinale: kvalificirane ekipe (16) nastopijo v dveh polfinalnih skupinah, v finale se 

uvrstijo prve 4 ekipe iz vsake skupine 

- Finale: nastopi 8 najboljših ekip 

Brezplačen avtobusni prevoz na tekmovanje zagotavlja organizator. O kraju in času odhoda 

avtobusa bo vsaka šola obveščena kasneje, predviden odhod z Obale ob 07:00, iz Maribora ob 

07:00 in iz Ljubljane ob 08:00. Predviden povratek je med 16. in 17. uro, odvisno od 

oddaljenosti. 

Trening za posamezno ekipo bo možen v najbližjem veslaškem klubu oz. na osnovnih šolah, ki 

jih v sklopu projekta »Veslanje na osnovnih šolah« že obiskujejo trenerji veslanja. Za termin 

se dogovorite s trenerjem iz bližnjega veslaškega kluba.  

 

Kontakt in dodatne informacije: Veslaška zveza Slovenije, Župančičeva cesta 9, 4260 Bled, 

email: sekretar@vzs.si, spletna stran: www.veslaska-zveza.si  
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