
    
 

  
 

 

Piranja SUP 2022 
 

ALL YOU CAN RIDE WINDSURF AND SUP RACE 

StandOut SUP POKAL SLOVENIJE 2022 

 

3   September   2022 

 

Portorož / Slovenija 

 

REGATNI RAZPIS 
 

Organizator dogodka je Jadralni klub Pirat Portorož v sodelovanju s ŠD TikiTeam.si in Surf in Sup zvezo Slovenije. 
 

1. PRAVILA 
1.1. Dogodek bo potekal po Tekmovalnem pravilniku StandOut SUP pokala Slovenije2022 in tem regatnim razpisom.  
1.2. Uporaba varnostne vrvice (leasha) je obvezna.  
1.3. Vesla se stoje. Ob padcu v vodo je dovoljenih največ 5 (pet) zaporednih zavesljajev kleče.  
1.4. Kakršna koli pomoč druge osebe tekmovalcem ni dovoljena. 
1.5. Vska tekmovalec je dolžan upoštevati natančna navodila in dogovore sprejete na sestanku vseh tekmovalcev in 

organizatorjev pred regato. 
1.6. V primeru neupoštevanja pravil, si organizator pridružuje pravico izključiti tekmovalca. 

 

2. URADNE OSEBE 
2.1. Vodja tekmovanja:   Gašper Strahovnik 
2.2. Predstavnik organizatorja:  Matej Pegan  
2.3. Predstavnik SUP zveze: Gregor Mohorič 
 

3. PRIMERNOST IN PRIJAVA 
3.1. Piranja SUP 2022 je odprta za vse deske, ki so dolge največ 14¨ (427 cm). 
3.2. Tekmovalci se lahko prijavijo tako, da izpolnijo spletno prijavnico, ki je na voljo na spletni strani regate 

www.piranja.si/prijava najkasneje do četrtka 1. septembra 2022. 
3.3. Tekmovalci pod 18 let morajo ob prijavi podati izpolnjeno in podpisano dovoljenje staršev/skrbnikov na voljo na 

spletni strani www.piranja.si. 
3.4. Vse spletne prijave morajo biti osebno potrjene v regatni pisarni najkasneje do sobote 3. septembra 2022 do 09:00. 
3.5. Organizator ne odgovarja za nepravilno izpolnjene prijavnice. V primeru lažnih oz. napačnih podatkov si pridržuje 

pravico izključitve tekmovalca brez vračila štartnine. 
 

4. ŠTARTNINA  

http://www.piranja.si/prijava


  

 

  

 

 

 
 

 

4.1. Štartnina znaša: 
Vrsta  Plačilo oz. prejeta  Znesek 
štartnine prijava pred štartnine 
- Standardna 1. septembrom 25,00 EUR 
- Pozna 3. septembrom 30,00 EUR. 
- Mladinci do 16 let 10,00 EUR 

4.2. Štartnina se lahko plača na račun JK Pirat, naveden na prijavnici na spletni strani regate. 
4.3. Pozna štartnina se lahko plača samo v gotovini  

 

5. RAZPORED 
5.1. Datum Ura Opis  

do 1. sep 24:00 zgodnje prijave 
2. sep 18:00 – 21:00  Registracija  
3. sep  08:00 – 09:00  Registracija 
  09:00 Sestanek tekmovalcev 
  09:30 Start Piranja SUP 2021 
  12:00 Podelitev nagrad 

5.2. Opozorilni signal za Piranjo bo dan v soboto 3. septembra 2022 ob 09:25. 
 

6. KATEGORIJE  

 Člani 

 Članice 

 Napihljivi SUP-i člani 

 Napihljivi SUP-i članice 

 Mladinci – rojeni od leta 2008 do vključno 2004 

 Mladinke – rojene od leta 2008 do vključno 2004 

 Dečki – rojeni leta 2009 in mlajši 

 Deklice – rojene leta 2009 in mlajše 

 Kahuna – moški rojeni leta 1975 in starejši 

 Master – ženske rojene leta 1985 in starejše 
 

7. KRAJ PRIREDITVE  
V prilogi A je prikazana lokacija kluba. Prireditev bo potekala v Piranskem zalivu s štartom pred Jadralni klubom. 

 

8. IDENTIFIKACIJA TEKMOVALCEV 
8.1. Tekmovalci bodo dobili drese s štartnimi številkami. 
8.2. Ob prevzemu dresa se plača kavcija v višini 10 EUR, ki se povrne ob vračilu dresa. 

 

9. REZULTATI 
Rezultati bodo objavljeni takoj po končanem tekmovanju.  
 

10. NAGRADE 
Nagrajeni bodo prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji. 
 

11. 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 kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati. 

 

12. PARKIRANJE 
Parkiranje za tekmovalce bo možno na parkiriščih Fakultete za turizem in parkirišču hotelov Bernardin, za katerega 
bo izdano omejeno število izstopnih listkov. 
 



  

 

  

 

 

 
 

 

 

13. DODATNE INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate. 
 
Jadralni klub Pirat Portorož 
Obala 6a 
SI-6320 Portorož 
Slovenija 
 
El. pošta: info@klub-pirat.si 
Splet:  www.piranja.si 

 

 
Priloga / Attachment: A 
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