
 

 

 
 

 
 

1 Ime prireditve 

Piranja SUP 2017 

2 Organizator 

Jadralni klub PIRAT Portorož 
Obala 7 
SI - 6320 Portorož 
SLOVENIJA 
Tel. & Fax: +386 5 67 46 400 
E-mail: info@klub-pirat.si 
www.klub-pirat.si 
www.piranja.si 

3 Kraj in datum prireditve 

Jadralni klub PIRAT Portorož 
2. September 2017 
Start ob 16 uri 

4 Prijave in štartnina 

Predprijave so mogoče do vključno četrtka, 31. Avgusta 2017 na naslovu 
www.piranja.si/prijava 
Prijava s plačilom startnine je možna v petek, 1.Septembra od 18:00 do 21:00 
in v soboto 2.Septembra od 12:00 do 15:00 
Tekmovalci pod 18 let morajo ob prijavi podati izpolnjeno in podpisano dovoljenje 
staršev/skrbnikov na voljo na spletni strani www.piranja.si 
Štartnina za prijavljene preko spleta do četrtka 31.8.2017 znaša 20€, za vse 
kasnejše prijave pa 25€. Za otroke pod 16 let znaša startnina 10€. 
Startnina zajema udeležbo na tekmovanju, prigrizek in pijačo. 

5 Status tekmovanja 

Piranja SUP 2017 šteje za SUP Pokal Slovenije. Tekmuje se skladno s pravili 
Sup pokala Slovenije in Surf in SUP zveze Slovenije. Tekmuje se na deskah, ki 
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so dolge največ 14,0' (427 cm). Uporaba varnostne vrvice (leasha) je obvezna. 
Vesla se stoje. Ob padcu v vodo je dovoljenih največ 5 (pet) zaporednih 
zavesljajev kleče. Kakršna koli pomoč druge osebe tekmovalcem ni dovoljena. 

6 Kategorije 

- ELITE: enotna moška in ženska kategorija 
- INFLATABLE: napihljive deske - moški in ženske 
- MASTER, ženske nad 35 let, 
- KAHUNA, moški nad 45 let. 
- JUNIOR mladinci in mladinke do 16 let 
 
V vseh razpisanih kategorijah bodo podeljena odličja prvim trem. V kategorijah 
Master in Kahuna bodo podeljena odličja zmagovalcem.  
Kategorija je veljavna, v kolikor v njej nastopa vsaj pet tekmovalcev.  

7 Pravila 

Regata bo potekala po pravilih pokala Slovenije in pravilih Surf in SUP zveze 
Slovenije. Vsak tekmovalec je dolžan upoštevati natančna navodila in dogovore 
sprejete na  sestanku vseh tekmovalcev in organizatorjev pred regato v soboto, 
2. 9. 2017, (po urniku regate). V primeru neupoštevanja pravil si organizator 
pridržuje pravico do izključitve tekmovalca. 
- Tekmovalci so dolžni obvestiti organizatorja o vsaki spremembi udeležbe 
(prijave in odjave).  
- Iz varnostnih razlogov se bodo zapisovali vsi prihodi in odhodi na tekmovanje 
- V primeru, da tekmovalec s svojim ravnanjem ogroža varnost sebe in ostalih 
tekmovalcev, bo le-ta odstanjen iz tekmovanja s strani osebe pooblaščene za 
varnost.  
- Oranizator ne odgovarja za nepravilno izpolnjene prijavnice in si v primeru 
lažnih podatkov pridržujejo pravico izključitve tekmovalca brez vračila štartnine 
- Vsak udeleženec je dolžan pomagati osebi v stiski dokler ga ne oskrbi ekipa na 
varnostnem čolnu. 
- Od tekmovalcev se brezpogojno pričakuje spoštovanje okolja, sotekmovalcev in 
organizatorjev. 
- Vsak tekmovalec mora skozi vso regato nositi svojo identifikacijsko številko. 
- Vsaka nepravilna uporaba vesla se kaznuje z diskvalifikacijo tekmovalca. 
- Vsako nešportno obnašanje se kaznuje z diskvalifikacijo tekmovalca. 
- Prepovedana je uporaba ohlapnih oblačil, ki bi tekmovalcu omogočile pomoč 
vetra. 
- S prijavo na regato se vsak tekmovalec zaveže k upoštevanju tega pravilnika. 
 
 
 



 

 

 
8 Program 

Registracija v pisarni JK Pirat v soboto, 3.9.2016, med 12:00 in 15:00  
Sestanek vseh tekmovalcev ob 15:30 
Start ob 16:00 
Prigrizek, rzglasitev rezultatov, žrebanje nagrad in zabava bo potekala po 
zaključku regate, predvidoma ob 17:30. 

9 Identifikacija tekmovalcev 

 Organizator bo priskrbel drese z identifikacijskimi številami. Vsak tekmovalec je 
dolžan vrniti majico organizatorju po zaključku regate. Tekmovalec ob prijavi 
plača kavcijo za dres v višini 15€, ki se mu jo po vračilu dresa ob koncu 
tekmovanja povrne.  

10 Varnost 

Vsi tekmovalci morajo imeti varovalno vrvico (leash) in po potrebi bo organizator 
zahteval uporabo rešilnega jopiča za vse tekmovalce. 
  

11 Rezultati 

Rezultati bodo objavljeni v soboto, 2.9.2017 v JK Pirat ob podelitvi nagrad. 

12 Odklonitev odgovornosti 

Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema 
nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi 
nastali v kakršni koli zvezi z regato, med njo ali po njej. 

13 Parkiranje 

Brezplačno parkiranje za tekmovalce je možno na parkiriščih fakultete za turizem 
in parkirišču hotelov Bernardin, za katerega bo izdano omejeno število izstopnih 
listkov. Na območju kluba je ob predhodni najavi in plačilu prostora za pet 
avtodomov. Nočitve so možne v sosednjem hotelu Bernardin: 
www.bernardingroup.si in zasebnih sobah preko portalov Booking in Airbnb. 
Avtokamp je 3km oddaljen do kluba z dostopom do morja. V začetku septembra 
je še vedno visoka sezona, zato je pravočasna rezervacija nujna. 



 

 

 

 


