
 
 

 

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE  
razpisuje 

 

8. DRŽAVNO PRVENSTVO 
na simulatorjih veslanja 

 
v terminu od 15.-23. januarja 2022 

 

ki se zaradi zaostrene epidemiološke situacije v državi 
izvede na lokacijah veslaških klubov z javljanjem 

rezultatov na VZS 
 
 
 

PROGRAM TEKMOVANJA 
 
 

ŠT. TEKME KATEGORIJA RAZDALJA 
 

1 M – člani 2.000 m 
2 W – članice 2.000 m 
3 JM – mladinci  2.000 m 
4 JW – mladinke  2.000 m 
5 JM16 - Mlajši mladinci 1.500 m 
6 JW16 - Mlajše mladinke 1.500 m 
7 JM14 – Pionirji do 14 let 1.000 m 
8 JW14 – Pionirke do 14 let 1.000 m 
9 JM13 – Pionirji do 13 let 1.000 m 
10 JW13 – Pionirji do 13 let 1.000 m 
11 JM12 – Pionirji do 12 let 500 m 
12 JW12 – Pionirke do 12 let 500 m 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

URNIK TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo na lokacijah veslaških klubov v obdobju od sobote, 
15.1.2022, do nedelje, 23.1.2022, praviloma ob obeh vikendih. 
Praviloma člani in mladinci nastopijo v soboto, 15.1., mlajše kategorije pa 
v soboto, 22.1. 
Tekmovalci lahko zamenjajo termin nastopa v primeru bolezni ali koronske 
karantene. 
  

 
PRIJAVE IN REZULATE   

pošljite po elektronski pošti na naslova 

sekretar@vzs.si in 

jan.ilar@vzs.si  

 
Rezultati morajo biti oddani najkasneje v nedeljo, 23.1.2022, do 24:00. 

 
 
 
Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Tekmovalnim pravilnikom VZS in Pravilnikom o 

državnem prvenstvu VZS. Izvedba je poljubna - stacionarno ali tirnice. 

Pravilnost izvedbe tekmovanja po posameznih lokacijah izvajajo klubski trenerji. 

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. Medalje se bodo naknadno vročile 

glavnim trenerjem klubov, ki jih potem posredujejo tekmovalcem. 

Tekmovalci morajo obvezno nastopati v klubskih tekmovalnih dresih. 

Kavcija za pritožbo znaša 50,00 EUR. 

 
Za dodatne informacije kontaktirajte sekretarja VZS Jerneja Slivnika ali selektorja 

reprezentanc Jana Ilarja. 

 
 
Bled, 13.1.2022      Predsednik VZS   
          Jošt Dolničar   
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