VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

V SODELOVANJU Z VESLAŠKIM KLUBOM ARGO IZOLA
razpisuje

2. DRŽAVNO PRVENSTVO IN
8. MEDNARODNO REGATO V OBALNEM VESLANJU
ki bo v nedeljo, 23. oktobra 2022, ob 9:00
v Simonovem zalivu v Izoli
PROGRAM TEKMOVANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DISCIPLINE, KI ŠTEJEJO ZA DP
C1x moški – mladinci*
C1x ženske – mladinke*
C1x moški - člani
C1x ženske - članice
C2x moški – mladinci*
C2x ženske – mladinke*
C2x moški - člani
C2x ženske - članice
C2x MIX – mladinci/ke*
C2x MIX – člani/ce
DISCIPLINE, KI NE ŠTEJEJO ZA DP
4x+ moški - mladinci
4x+ ženske - mladinke
4x+ moški - člani
4x+ ženske - članice
4x+ MIX – maldinci/ke
4x+ MIX – člani/ce

*V kategoriji mladincev oz. mladink lahko nastopajo veslači oz. veslačice, ki v tekočem letu dopolnijo
starost 16 let.

URNIK TEKMOVANJA
8:00
9:00

sestanek predstavnikov klubov in predstavitev pravil tekmovanja.
predvideni začetek tekmovanj.

Točen urnik tekmovanj bo objavljen po zaključku prijav.
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PRIJAVE
Pošljite po elektronski pošti na naslov
borut.golob@gmail.com
ROK PRIJAVE: NEDELJA, 16. 10. 2022, OPOLNOČI.

1. FORMAT TEKMOVANJA
Tekmovalo se bo na 500-metrski progi z večino značilnosti obalnega veslanja, v
disciplini beach sprint. Tekmovanje bo potekalo na dveh vzporednih progah. Start bo
na kopnem. Po en tekmovalec iz posamezne posadke, na sodnikov znak, teče v čoln.
Ostali tekmovalci stojijo ob čolnu. Na sodnikov znak vstopijo v čoln. Poleg tekmovalcev
lahko ima vsaka posadka še 2 pomagača (Boat handler), ki jim pomagata pri vstopu v
čoln in držanju čolna v vodi ter smeri plovbe. Vsak klub priskrbi svoje pomagače. Leti se ne smejo dotikati tekmovalcev in morajo imeti oblačila, ki se razlikujejo od
tekmovalčevih. Ciljna črta bo na vodi.
2. SISTEM NAPREDOVANJA
Predtekmovanja so na čas. Štiri posadke z najboljšimi časi predtekmovanja se uvrstijo
v polfinale, kjer se posadka z najboljšim časom pomeri s posadko s četrtim časom in
posadka z drugim časom s posadko s tretjim časom. V prvem polfinalu nastopa
posadka z najhitrejšim časom. Zmagovalca vsakega polfinala se uvrstita v finale,
poraženca pa na tekmo za tretje mesto. Posadke, ki se ne uvrstijo v polfinale, se
razvrstijo po doseženem času. Za predtekmovanja je predviden žreb prog, pri
polfinalnih in finalnih tekmah, se proge delijo po naslednjem ključu: hitrejši izmed para
izbere progo (10 minut pred tekmo). Polfinalne in finalne tekme se pričnejo 30 minut
po zaključku vseh predtekmovanj (odvisno od prijav). Tekmovalci na mednarodni
regati in državnem prvenstvu tekmujejo skupaj.
*V primeru velikega števila nastopajočih, se lahko izpustijo polfinalni boji, ter se tretji in četrti čas iz
predtekmovanj pomerita v tekmi za tretje mesto, prvi in drugi čas pa za zmago.

3. PRAVILA IN ČASOVNI PRIBITKI
PREKRŠEK
Napačna smer med 1. In 2. bojo.
Obrat v napačno smer okrog tretje boje.
Tek po napačni strani zastavice.
Oviranje nasprotnika
(se mora ustaviti, spremeniti smer plovbe).
Poškodba nasprotnika (trki).
Dva-krat napačen/prehiter start = 2x rumeni
karton.
Ogrožanje splošne varnosti in poškodba opreme.

PRIBITEK/KAZEN
30 sekund za vsako bojo.
120 sekund.
10 sekund.
10 sekund.
Rdeči karton, izključitev.
Rdeči karton, izključitev.
Rdeči karton, izključitev.
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4. TEKMOVALNA PRAVILA
-

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Pravilnikom o državnem prvenstvu VZS.
Tekmovanje bo izvedeno v skladu s tekmovalnim pravilnikom Mednarodne
veslaške zveze – FISA.
Sodniško službo organizira Zveza veslaških sodnikov Slovenije.
Zdravniško službo organizira VK Argo Izola.

Uro pred pričetkom prve tekme BO sestanek predstavnikov kluba in regatnega odbora,
kjer bodo še en-krat predstavljena pravila in nevarnosti za tekmovalce.
UDELEŽBA OBVEZNA.
Vse morebitne spremembe se sprejema najkasneje do četrtka, 20. oktobra 2022 do
20:00 ure, po elektronski pošti. Na dan tekme, se ne sprejema novih prijav.
Spremembe na dan regate, je potrebno predložiti kontrolni komisiji, na priloženem
obrazcu do 8:00 ure.
- Vhod na vodo s čolnom bo možen, po zaključeni predhodni tekmi/regati.
- Posadke morajo obvezno nastopiti v klubskih tekmovalnih dresih.
- Kombinirane posadke lahko tekmujejo le na mednarodni regati in se NE točkujejo.
5. NAGRADE
A) Za osvojeno 1., 2., in 3. mesto na mednarodni regati se podeli medalja.
B) Podelitev medalj bo potekala ločeno in sicer državna podelitev za slovenske
tekmovalce ter mednarodna za vse tekmovalce.
C) Najvišje plasirano posadko kluba iz Slovenije se razglasi za državnega prvaka.
6. TOČKOVANJE
Uvrstitev
Točke

1.

100

2.

75

3.

50

4.

25

5.

15

6.

10

7. IZJEME:
-

Tekme, kjer bo prijavljenih manj kot dve posadki, bodo odpovedane.
V primeru, da so v posamezni disciplini prijavljene 4 posadke (oz. 3), potem
polfinalni boji odpadejo in tekmovalci napredujejo po naslednjem ključu: najhitrejša
dva časa se uvrstita v finale, ostali pa v tekmo za tretje mesto.

8. ORGANIZATOR SI GLEDE SPECIFIČNIH POGOJEV TEKMOVANJA
PRIDRŽUJE PRAVICO DO NEKATERIH DOLOČIL:
-

Klubi s prijavo potrjujejo, da so njihovi tekmovalci zdravniško pregledani in znajo
plavati.
Prijave vseh tekmovalcev morajo obvezno vsebovati letnico rojstva.

9. OMEJITVE NASTOPOV:
-

Vsi nastopajoči lahko tekmujejo največ dva-krat.
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10. Razglasitev zmagovalca, podelitev medalj se bo izvršila po zaključku
tekmovalnega programa na prizorišču – Simonov zaliv.
11. Razpis, stanje prijav, štartna lista in rezultati bodo objavljeni na spretni strani
Regate.veslanje.si in https://vkargo.wixsite.com/vkargoizola ter VK Argo Izola |
Facebook
12. ŠTARTNINA IN NAJEM ČOLNOV:
Prijavnina na tekmovanje znaša 25€ na osebo ne glede na to, koliko krat tekmuješ.
Prijavnina vključuje najem čolna. Krmarji so plačila oproščeni. V kolikor klub prijavi
več kot 10 veslačev, znesek prijavnine znaša 250€.
VESLA NAJ PRISKRBI VSAK KLUB SAM. Izposoja vesel pri organizatorju je
mogoča z vplačilom kavcije 300 €.
ZA VESLAČE JE PRIPOROČLJIVA OBUTEV ZA V VODO. Glede na vremenske
razmere in temperaturo vode (15 – 18°C), priporočamo vremenu primerna oblačila
(za držače barke nepremočljiva oprema).
13. NASTAVITEV ČOLNA
1x razpon izbočnikov – 162cm.
2x in 4x+ razpon izbočnikov – 160cm.
14. TRENING:
Treningi so predvideni dan pred tekmovanjem in sicer v soboto, 22.10.2022 med
13:00 in 18:00 uro s predhodno najavo. Podroben opis pravil in proge bo ob 14:00.
v San Simonu. Ob najavi, se vam dodeli termin. Za trening si lahko vzamete 45
minut od začetka termina. Čoln dobite pri organizatorju, vesla si priskrbite SAMI.
Ob 12.30 bo na prizorišču regate kratek opis proge in pravil.
15. KONTAKTNE OSEBE ZA INFORMACIJE:
Erik Tul, predsednik kluba VK ARGO IZOLA
tel.: (+386) 41 748 995
Ramon Babič, predsednik regatnega odbora VK ARGO IZOLA tel.:(+386) 41 876 991
Marko Bolha, glavni trener obalnega veslanja VK ARGO IZOLA tel.:(+386) 40 350 580
Vsi sodelujoči v tekmovanju sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne
sprejema nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo, nezgodo ali
poškodbo.
Prijavljene klube bomo o morebitni odpovedi obvestili v soboto, 22. 10. 2022.
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OBRAZCI ZA SPREMEMBE NA DAN REGATE/FORMULAR FOR
CREW CHANGES ON RACE SITE:
Tekma št.:
Race no.:

SPREMEMBE – CREW CHANGES

Ime kluba:
Name of the crew:

Namesto/Instead of:
1.
2.
3.
4.

Novo ime/New name:

Vpiši samo imena, ki se spreminjajo!
Izola, datum/date:

List changes only!

Ura/time:

Podpis/signature:

ODJAVE - WITHDRAWALS
Tekma št.:
Race no.:

Ime kluba:
Name of the crew:

Ime in priimek/pri enojcih:
Neme/for single sculs only
Izola, datum/date:

Ura/time:

Podpis/signature:

DOBRODOŠLI V IZOLI!
Izola, 16. 08. 2022
Predsednik VZS
Jošt Dolničar

Predsednik VK Argo Izola
Erik Tul

PRAVILA PROMETA – TRAFFIC RULES
Simonov zaliv – Izola
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