
 
VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE  

V SODELOVANJU Z VESLAŠKIM KLUBOM ARGO IZOLA 
 

razpisuje 
 

1. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO  
V OBALNEM VESLANJU 

 
ki bo v nedeljo, 24. oktobra 2021 

v Marini Izola 
 

PROGRAM TEKMOVANJA 
 
Coastal enojec člani in članice: CM1x, CW1x 

Costal enojec mladinci in mladinke: CJM1x, CJW1x 

Coastal dvojni dvojec člani in članice: CM2x, CW2x 

Coastal dvojni dvojec mladinci in mladinke: CJM2x, CJW2x 

Costal mešani dvojni dvojec člani/članice: CMix2x 

Costal mešani dvojni dvojec mladinci/mladinke: CJMix2x 

Coastal četverec s krmarjem člani in članice: CM4x+, CW4x+ 

Coastal četverec s krmarjem mladinci in mladinke: CJM4x+, CJW4x+ 

 

URNIK TEKMOVANJA 
 
Uradni treningi: sobota, 23. oktober 
Tekmovanja: nedelja, 24. oktober 
 
Klubi morajo potrditi svoje prijave ob prihodu na prizorišče regate do nedelje, 24. 
oktobra 2021, do 08:30 ure. Nepotrjena prijava pomeni odpoved. 
 
Točen urnik tekmovanj bo objavljen po zaključku prijav. 
 

 
PRIJAVE  

Pošljite po elektronski pošti na naslova 

coastal.izola@vkargo.si  

sekretar@vzs.si  

Zadnji rok za prijave: četrtek, 21.10.2021, opolnoči 

mailto:coastal.izola@vkargo.si
mailto:sekretar@vzs.si


 

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Tekmovalnim pravilnikom VZS in Pravilnikom o 
državnem prvenstvu VZS ter pravili World Rowing za obalno veslanje. 
 
Tekmovanje bo potekalo v okviru Mednarodne coastal regate. 
Prve tri slovenske posadke v vsaki disciplini prejmejo medaljo, zmagovalna posadka med 
slovenskimi posadkami je razglašena za državnega prvaka.  
 
Tekmovalni sistem je na izpadanje glede na uvrstitve v dvobojih po sistemu osmina finala, 
četrtfinale, polfinale, finale. Za končne uvrstitve izpadlih posadk veljajo doseženi časi 
posadk. 
 
Posadke morajo obvezno nastopati v klubskih tekmovalnih dresih. 
 
Kavcija za pritožbo znaša 50,00 EUR. 
 
Vsi nastopajoči in ostali udeleženci morajo na tekmovanju ravnati v skladu z navodili in 
ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s covid-19.  
 
Logistične informacije VK Argo Izola so priloga razpisa. 
 
Za dodatne informacije kontaktirajte organizacijski odbor: 

- e-mail: coastal.izola@vkargo.si  
- telefon: 041 876991 

 
 
Bled, 17.10.2021 
 
 
 Predsednik VZS  Predsednik VK Argo Izola 
 Jošt Dolničar  Ecio Babič 
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