
  
 

Veslaški klub Ljubljanica vas vabi na  

XXVI. sprint regato LJUBLJANICA 2017  
 

 

 

  
 

Vabimo vas na tradicionalno veslaško sprint regato, ki bo v Ljubljani v soboto, 30. 
septembra 2017, s prvim startom ob 10. uri.  
 
Tekmovalni sistem regate bo kot običajno sestavljen iz predtekmovanj in finalnih 
dvobojev. V predtekmovanjih se vse posadke pomerijo v medsebojnih dvobojih na 300 m 
dolgi progi. Skupine in oznaka proge bodo določene z žrebom. Najhitrejša četverica iz 
predtekmovanj se v finalu pomeri v tekmi za prvo in tretje mesto.  
  
Predtekmovanja osmercev bodo potekala v tekmi na čas na progi, dolgi okoli 1500 m. 
Čolni bodo startali z letečim startom, eden za drugim, v razmiku 30 sekund. Med 
veslanjem se mora počasnejši čoln umakniti hitrejšemu. Cilj predtekme bo na običajnem 
mestu ob Plečnikovem trnovskem pristanu. Finala osmercev (tekme za končno 1., 3., 5,… 
mesto) bo zatem na šprint regatni progi. Tekma osmercev bo promocijske narave, tako 
da so za čim večjo množičnost prijave odprte tako za aktivne tekmovalce kot za 
rekreativce. Sestavljena bosta tudi dva kombinirana osmerca deklet. V tekmo ženskih 
osmercev lahko klubi prijavijo posamezne veslačice, ki imajo vsaj nekaj izkušenj z rimen 
veslanjem (prosimo, da dopišejo s katerim veslom, levim ali desnim). Krmarje za tekmi 
osmercev (lahko) zagotovi organizator. Prijava na tekmi osmercev je odprta tudi za tuje 
klube. 
  
 
 



  
 

  

 
Discipline  
  
  
1. M 2- Člani dvojec 
2. W 1x Članice enojec 
3. JM14 4x Pionirji dvojni četverec 
4. JW18 2x Mladinke dvojni dvojec 
5. JW14 2x Pionirke dvojni dvojec 
6. JW16 2x Mlajše mladinke dvojni dvojec 
7. JM16 2x Mlajši mladinci dvojni dvojec 
8. JW18 1x Mladinke enojec 
9. JM18 1x Mladinci enojec 
10. W2-  Članice dvojec 
11. M1x Člani enojec 
12. JW16 4x Mlaj. mladinke dvojni četverec 
13. JW14 4x Pionirke dvojni četverec 
14. JM13 2x Pionirji do 13 let dvojni dvojec  
15. MM 2x/2- Veterani 
16. JM16 4x Mlajši mladinci dvojni četverec 
17. MIX 2x Dvojni dvojec žensko moška posadka 
18. JW13 2x Pionirke do 13 let dvojni dvojec 
19. JM18 2x Mladinci dvojni dvojec 
20. JM14 2x Pionirji dvojni dvojec 
21. M8+ Osmerec (moški)  
22. W8+ Osmerec (ženske)  

  
 
Prijave 
Prijave pošljite na info@vesl-klub-ljubljanica.si. Rok za oddaje prijav je torek, 26. september 
2017. Rok za spremembo prijav je petek, 29.9.2917 do 18h. Na dan tekme dodatne prijave niso 
več mogoče, možne pa so odjave. Sestanek trenerjev bo na dan regate ob 8h45. Omejitve števila 
nastopov ni. Štartnine ni. 

 
Ostalo 
V primeru prehitre vode bodo tekme za pionirje odpadle, kar vam bomo predhodno sporočili.  
Izposoja številk ne bo organizirana in naj jih imajo klubi s seboj.  
Podelitev kolajn za prve tri uvrščene in praktičnih nagrad bo po zadnji regati na Veslaškem 
klubu Ljubljanica, Velika čolnarska 20.  

 
 
 
Z veseljem vas pričakujemo v Ljubljani, kjer vas bo Veslaški klub Ljubljanica sprejel in 
tradicionalno pogostil, kot se spodobi.   
 
Organizacijski odbor   
 
   
V Ljubljani, avgust 2017  
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