
 

Ljubljana, 21. 11. 2017 

 

VABILO 

na DRŽAVNO prvenstvo v surfski in  

tekmovanje v veslanju stoje – disciplina downwind 2017 

 

Spoštovani, 

vabimo vas na tretje odprto državno prvenstvo v surfski-ju, ki bo istočasno štelo za pokal 

mesta Koper v surfski-ju. 

 

Organizator 
Kajak kanu klub Orka Ankaran 

Kajak kanu klub Žusterna 

Kajakaške zveza Slovenije 

 

Termin 
Tekmovanje bo v soboto 25.11. 2017.  

 

Tekmovalna proga 

Tekmovalna proga bo potekala med Bernardinom in Koprom. 

 

 
 

 

Start tekmovanja bo v marini Bernardin. Cilj pa na vhodu v mario Koper. 

Proga bo v obliki črte in ne bo označena. Označena bo le ciljna in startna črta.  

Dolžina proge 16 km. 

Proga za SUP je enaka progi za surfski. 

 

Kategorije 

Dovoljene so vse vrste nepotopljivih kajak čolnov. Tekmovalo  se bo le v kategoriji kajak 

enosed, v primeru prijavljenih v kanuju enosedu pa tudi kanu enosed. 

 

Za pokal mesta Koper bo štela le absolutna K-1 kategorija v moški in ženski konkurenci. 

Dovoljene so vse vrste SUP plovil. 

Kategorije na tekmovanju bodo: 

Mladinci – mladinke 

Člani – članice 

Veterani - veteranke 



 

 

Za državno prvenstvo bo štela kategorija mladincev in članov v ženski in moški konkurenci 

kajak enoseda. 

 

Program SOBOTA 25.11.2017 

9.00-10.00 prijava tekmovalcev v klubu KKK Žusterna in prevzem startne 

 številke ter zemljevida proge in koordinate. 

9.30  sestanek vseh udeležencev v prostorih KKK Žusterna. 

11.00  start tekmovanja –marina Bernardin za vse kategorije in discipline 

14.00   razglasitev najboljših  na cilju tekmovanja cca 30 minut po zaključenem 

tekmovanju 

 

Varnost in oprema 

Vsak tekmovalec mora imeti med tekmovanjem: 

rešilni jopič, 

primeren nepotopljiv čoln. 

 

Svetuje se še dodatna oprema, in sicer: 

GPS, 

mobilni telefon v nepremočljivi vrečki, 

trak, s katerim je privezan čoln na telo. 

 

Organizator bo zagotovil dva čolna, ki bosta spremljala tekmovalce po celotni progi. 

Tekmuje se na lastno odgovornost. 

 

V primeru nenadnih vremenskih sprememb si organizator dovoljuje prekiniti tekmovanje 

oziroma skrajšanje proge za posamezne discipline. 

 

Vsak tekmovalec s prijavo izjavlja, da je sposoben veslanja po odprtem morju in da 

obvladuje tehnike, ki so potrebne za veslanje po odprtem morju. 

 

Parkiranje vozil je možno na dvorišču KKK Žusterna. Organizator zagotovi prevoz 

tekmovalcev v Bernardin na start tekmovanja. 

 

Nagrade 

Na državnem prvenstvu bodo nagrajeni prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji z 

medaljami. 

V kategoriji SUP, ki ne šteje za državno prvenstvo se nagradijo prvi trije tekmovalci. 

 

Najhitrejši tekmovalec dobi pokal mesta Koper. 

 

Startnina  

Startnina je 10 evrov na tekmovalca in se plača ob registraciji. 

 

Prijave 

Tekmovalce prosimo, da se prijavijo do 22. 11. 2017 na naslov:  

Kajakaška zveza Slovenije, Celovška 25, Ljubljana, oziroma na  

E-mail:  jakob.marusic@kajak-zveza.si 
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