
 
VESLAŠKI KLUB BLED  

 

 sodelovanju z VESLAŠKO ZVEZO SLOVENIJE  
 

razpisuje  
 

BLEJSKO  

VESLAŠKO REGATO 
 

ki bo 13. junija 2020 
 

na Blejskem jezeru 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRIJAVE  

pošljite do SREDE, 10. JUNIJA 2020, do polnoči, na mail: 

sekretar@vzs.si    

Morebitne korekcije sporočite do petka, 12.6.2020, do 18:00 

 

KATEGORIJE IN DISCIPLINE 
 
Pionirji (M/Ž) do 12 let: enojec in dvojni dvojec 

Pionirji (M/Ž) do 13 let: enojec in dvojni dvojec 

Pionirji (M/Ž) do 14 let: enojec in dvojni dvojec 

Mlajši mladinci (M/Ž): enojec in dvojni dvojec 

Mladinci (M/Ž): enojec, dvojec, dvojni dvojec 

Člani (M/Ž): enojec, dvojec, dvojni dvojec 

 

PROGRAM 
 

 07:30 Sestanek vodij ekip 

 09:00 - 13:00 Prvi del tekmovanj 
 16:00 - 18:00 Drugi del tekmovanj 

 
 
 
  
 

mailto:sekretar@vzs.si


Tekmovanje bo potekalo skladno s Tekmovalnim pravilnikom VZS. 

Tekmovalne razdalje: pionirji do 12 let: 500 m, pionirji do 13 in 14 let: 1000 m, ostali: 2000 m. 

Obvezen je nastop v klubskih dresih. 

Kavcija za pisno pritožbo na sodniško komisijo je 50 evrov. 

 

Prijave reprezentančnih kandidatov morajo biti skladne s selektorjevimi navodili. 

 

Predtekmovanja v mladinski in članski kategoriji bodo potekala v obliki time traila-a. V 

popoldanski finale se uvrsti 7 najhitrejših. Po koncu regate na sestanku se določijo dvojni 

dvojci za nedeljski "skupni trening". 

V finalih se bo uporabila tudi 7. proga za najhitrejšega poraženca v predtekmovanju (start 

brez držača). 

 

Medalje: prve tri posadke, s tem da se medalje v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja 

novega korona virusa ne bodo podeljevale, temveč jih bodo klubi prejeli v paketu v INFO 

pisarni po tekmovanju. 

 

 

Posebni ukrepi za preprečitev širjenja novega korona virusa 
 
V skladu z ukrepi Vlade RS in priporočili NIJZ bo na prireditvi poskrbljeno za naslednje 
ukrepe za preprečitev širjenja novega korona virusa: 

- Udeleženci so obvezani za ravnanje v skladu s priporočili NIJZ za športno dejavnost 
(priloga) 

- Predvideno število udeležencev bo 150 (110 tekmovalcev in 15 spremljevalcev ter 25 
organizatorjev) 

- Območje prireditve bo omejeno zgolj na veslaško progo na jezeru, zaprto območje 
Veslaškega centra v Mali Zaki in objekt sodniški-ciljni stolp v Veliki Zaki 

- Veslaški center Bled bo imel le dve vstopno-izstopni točki, kjer bo reditelj izvajal 
kontrolo in vstop dovoljeval le tekmovalcem, spremljevalcem in organizatorjem 
(skupaj 150 oseb) 

- Za kontroliran dostop na sodniški-ciljni stolp bo ravno tako skrbel reditelj 

- Udeleženci oziroma klubi parkirajo vozila znotraj Veslaškega centra (parkirišče ob 
križišču bo javno dostopno s plačilom parkirnine) in se v času tekmovanj in premora 
gibljejo le znotraj centra. Člani posameznega kluba naj se na zunanjih površinah 
zadržujejo le v svoji coni, kjer imajo parkirano prikolico 

- Za udeležence bo po urniku in določenih conah ter ob ustreznem higienskem 
protokolu na terasi organizirano kosilo v restavraciji Veslaški center. 

- Tekmovanje bo izvedeno brez gledalcev (tribune bodo fizično zaprte), o tem naj klubi 
obvestijo starše tekmovalcev.  

- Na vseh vhodnih točkah in pred vhodi v zaprte prostore bodo nameščena razkužila 

- Vsakemu od šestih sodelujočih klubov bo določena ekskluzivna uporaba ene izmed 
šestih razpoložljivih garderob v Veslaškem centru 

- Predstavniki organizatorjev (organizatorji prostovoljci in sodniki) bodo obvezno nosili 
zaščitne maske 

- V vseh zaprtih prostorih (soba za sestanke, telovadnica za ogrevanje, garderobe, 
restavracija) bo obvezna uporaba zaščitnih mask 

- Vsi udeleženci bodo obvezani za ravnanje v skladu z ukrepih in pozvani k ohranjanju 
medsebojne varnostne razdalje najmanj 1,5 meter. 

 
 
Bled, 9.6.2020 
 
 Predsednik VK Bled Predsednik OO   
 Iztok Čop dr. Peter Fajfar 


