
 
 
 

 
veslaški klub – societa canottieri 

V.K. ARGO, 6310 IZOLA, Dantejeva ulica 20, p.p. 18  SLOVENIJA 
tel./fax.: 05 641 83 52 

TRR: 03135 – 1005451885 
 

Regatni odbor Veslaškega kluba ARGO IZOLA vas vabi na 49. Mednarodno Istrsko veslaško 
regato, ki bo v 
 

IZOLI, v nedeljo, dne 23. maja 2004 
 
START REGATE: Rt Ronko 
CILJ REGATE: kopališče Simonov zaliv, kjer bo prireditveni prostor in namestitev čolnov. 
PROGRAM REGATE: 
Sobota 22.05.2004:  
Ob 20 uri sestanek regatnega odbora z delegati in predstavniki sodelujočih klubov – v 
dvorani Hotela Simonov zaliv. 
Nedelja 23.05.2004: 
Ob 7:30 uri MEDNARODNA ISTRSKA VESLAŠKA REGATA: 
 

TEKMA URA DISCIPLINA KATEGORIJA PROGA 

1 7:30 1x  pionirke  1000 
2 7:40 2x veterani 1000 
3 7:45  4x ml. mladinci 2000 
4 7:50 1x mladinci 2000 
5 7:55 2- člani  2000 
6 8:00 1x mladinke  2000  
7 8:05 1x pionirji (92-93) 1000 
8 8:10 2x pionirji 1000 
9 8:15 2x mladinci 2000 
10 8:20 4x pionirji  1000 
11 8:30 1x člani 2000 
12 8:35 1x pionirji (91) 1000 
13 8:40 2- mladinci 2000 
14 8:45 2x ml. mladinci  2000 
15 8:50 1x ml. mladinke 2000 
16 8:55 2x pionirke 1000 
17 9:00 1x ml. mladinci 2000 
18 9:05 1x pionirji (90) 1000 
19 9:15 4+  veterani 1000 
20 9:20 2x člani 2000 
21 9:25 4x mladinci 2000 
22 9:30 1x članice 2000 
23 9:35 8+  open 2000 

 
 



 
 
 
 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih VZS pod vodstvom zbora veslaških sodnikov Slovenije. 
Organizator si glede specifičnih pogojev tekmovanja pridružuje pravico nekaterih določil: 

- sodelujoče klube prosimo, da vse čolne opremijo s štartno številko, 
- za veslače je obvezen nastop v klubskih dresih, 
- pri prijavah pionirjev  in pionirk je letnica rojstva obvezen podatek, 
- pionirji in pionirke nastopajo enkrat, 
- prvi, drugi in tretje uvrščeni bodo nagrajeni z medaljami, 
- v primeru prevelikega števila nastopajočih v posameznih tekmah, bodo tekmovalci z 

žrebom razdeljeni v dve ali več skupin, ki bodo enako nagrajene, 
- v primeru, da so na posamezno tekmo prijavljene samo ekipe istega kluba, se tekma 

izvrši kot klubska in se ne točkuje, 
- namestitev čolnov je na plaži Simonovega zaliva, kamor pa vstop s kombiji in 

prikolicami ni dovoljen (namestite jih na parkirišču pred vhodom na kopališče)! 
- prikolice, ki bodo prispele v soboto,  morajo parkirati pred našim klubom (v soboto se 

bo odvijala prireditev s 400 udeleženci in zaradi tega Simonov zaliv ne more 
zagovoriti varnost v noči iz sobote na nedeljo), za prihod do kluba obvestiti vodjo 
regate  Sever Davorina na tel. 040/302-805. 

 
 

ROK PRIJAVE JE 17. MAJ 2004 

 
Prijave pošljite: 

 
        Poštni naslov:   VESLAŠKI KLUB ARGO IZOLA, Dantejeva 20, 6310  

                    Fax:   05 641 83 52 
                    E-mail:  argo.lavra@email.si 

 
                   Informacije: 040/302-805 (Sever Davorin) 
 
Regatni odbor vabi vse veslaške klube, druge veslaške asociacije, predstavnike tiska, radia in 
televizije ter prijatelje veslanja, k sodelovanju na naši največji veslaški manifestaciji v Izoli. 
Veslaški delavci v Izoli bomo z veseljem poskrbeli za vaše prijetno počutje in nemoteno 
odvijanje tekmovanja s čim boljšo organizacijo. 
 
 
ŠPORTNI POZDRAV! 
 
 
 
 

                                                             Predsednik regatnega odbora 
                                                           

Sever Davorin, l.r. 
 
 


