VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
V SODELOVANJU Z VESLAŠKIM KLUBOM ARGO
razpisuje

4. DRŽAVNO PRVENSTVO
na simulatorjih veslanja
za mlajše kategorije
v soboto, 10. marca 2018
v telovadnici OŠ Vojke Šmuc v Izoli

PROGRAM TEKMOVANJA
ŠT. TEKME

1
2
3
4
5
6
7
8
9*

KATEGORIJA

JM16 - Mlajši mladinci
JW16 - Mlajše mladinke
JM14 – Pionirji do 14 let
JW14 – Pionirke do 14 let
JM13 – Pionirji do 13 let
JW13 – Pionirji do 13 let
JM12 – Pionirji do 12 let
JW12 – Pionirke do 12 let
Štafeta – odprta kategorija

RAZDALJA

1.500 m
1.500 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
500 m
500 m
4 x 500 m

*Na koncu tekmovanja bo na programu “štafeta za odprto kategorijo”. Vsaka ekipa mora
biti sestavljena iz štirih posameznikov (po dveh moških in žensk), od katerih vsak prevsla
500 metrov. Ta tekma je promocijske narave.

URNIK TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo v telovadnici Osnovne šole Vojke Šmuc,
Prešernova cesta 4, v Izoli.
Pričetek tekmovanja je ob 10:00. Starti si bodo sledili v razmaku 10 min.

PRIJAVE
Pošljite po elektronski pošti na naslova

sekretar@vzs.si in
vkargo@gmail.com
Zadnji rok za prijave: sreda, 7. marec 2018

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Tekmovalnim pravilnikom VZS in Pravilnikom
o državnem prvenstvu VZS. Tekmovanje bo potekalo na »fiksnih« ergometrih.
Sodniško službo bo opravljala Sodniška komisija VZS.
Prijave vseh tekmovalcev morajo obvezno vsebovati letnico rojstva.
V primeru le enega prijavljenega tekmovalca v posamezni kategoriji tekma
odpade.
Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medaljo.
Tekmovalci morajo obvezno nastopati v klubskih tekmovalnih dresih.
Kavcija za pritožbo znaša 50,00 EUR.
Sestanka predstavnikov klubov pred tekmo NE BO.
Morebitne spremembe prijav pošljite po elektronski pošti najkasneje do petka, 09.
marca 2017, do 19.00. Startna lista bo objavljena neposredno pred tekmo.
Za dodatne informacije kontaktirajte sekretarja VZS Jerneja Slivnika ali glavnega
trenerja VK Argo Iztoka Butinarja.

Bled, 2.3.2018

Predsednik VZS
Jošt Dolničar

