Veslaška Zveza Slovenije
Veslaški klub Argo Izola
Organizacijski Odbor

vabijo na

51. Istrsko mednarodno veslaško regato
v nedeljo 28. maja v Izoli

START REGATE: Rt Ronko
CILJ REGATE: Kopališče Simonov zaliv, kjer bo prireditveni prostor in
namestitev čolnov.
PROGRAM REGATE:
Sobota 27.05.2006:
Ob 18.00 uri sestanek regatnega odbora z delegati in predstavniki sodelujočih
klubov v dvorani Hotela Simonov zaliv.
Nedelja: 28.05.2006:
Ob 7:30 uri prvi start 51. Istrske mednarodne veslaške regate.
Tekmovanje bo potekalo po pravilih VZS pod vodstvom zbora veslaških
sodnikov Slovenije. Organizator si glede specifičnih pogojev tekmovanja
pridružuje pravico nekaterih določil:
1. Veslači morajo nastopiti v klubskih dresih.
2. Z prijavo, klubi izjavljajo, da so njihovi tekmovalci zdravniško
pregledani in da znajo plavati.
3. Organizator ne prevzame nobene odgovornosti za škodo, izgubo ali
nesrečo, ki bi nastala iz katerega koli razloga in proti pravilom in
prometu na regati.
4. Čolni morajo biti opremljeni s štartnimi številkami.
5. Prijave pionirjev in pionirk morajo obvezno vsebovati letnico rojstva.
6. Pionirji se obvežejo veslati z vesli Makon.
7. Pionirji in pionirke nastopijo enkrat, ml.mladinci in ml. mladinke pa
največ dvakrat.
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8. V primeru, da je za eno tekmo prijavljenih več kot 8 ekip, bodo
tekmovalci z žrebom razdeljeni v dve ali več skupin, ki bodo enako
nagrajene.
9. Točkuje se vse tekme vseh kategorij razen v primeru, da so za
posamezno tekmo prijavljene samo ekipe istega kluba, se tekma izvrši
kot klubska in se ne točkuje.
10. V kolikor v isti skupini nastopita dve posadki istega kluba, se točkuje
samo boljšo uvrstitev. Kombinirane posadke različnih klubov se ne
točkuje.
11. Prvi, drugi in tretje uvrščeni v posamezni tekmi bodo nagrajeni z
medaljami
12. Pokali bodo podeljeni za zmagovalni klub v vsaki kategoriji ter
skupnemu zmagovalcu.
13. Na tekmo študentskih osmercev se lahko prijavijo ekipe študentov ali
kombinacije mladincev in članov.
14. Tekma v kategoriji jola 4+ se bo odvijala na progi od 5000m in sicer s
štartom na ciljni ravnini, izven proge se bo veslalo proti rtu Ronek, kjer
bo obrat okoli boe ter po progi nazaj proti cilju.
15. Tekmi osmercev bosta nagrajeni vsaka s posebnim pokalom.
16. Točkovanje:
Uvrstitev 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Točke
45
35
25
15
10
5

Namestitev čolnov je na plaži Simonovega zaliva, kamor vstop s kombiji in
prikolicami ni dovoljen, namestite jih na parkirišču pred vhodom na
kopališče.
Ekipe, ki bi rade prispele že dan prej, v soboto, prosimo, da obvestite
kontaktne osebe, da organizirajo spanje ter varovanje opreme.

ROK PRIJAVE: 22. MAJ 2006
Prijave pošljite na:
Poštni naslov: VK Argo Izola, p.p. 18, 6310 Izola, Slovenija
Fax: 00386 5 641 83 52
E-mail: istrska_regata@email.si
Kontaktne osebe: Hlaj Samo

00386 41 989 927

Krajcar Egidio 00386 41 345 605
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Dobrodošli tudi letos v naše malo ribiško mestece ter na 51. Istrsko
mednarodno veslaško regato. Lani nas je obiskalo 20 ekip in
400
tekmovalcev, letos nameravamo še povečati to številko, zato vas že nestrpno
pričakujemo. Letošnji prireditvi bosta dali posebni pečat tekmi osmercev in
jol, ki bosta tudi najzanimivejši za številno publiko. Nadejamo se številnih
prijav, saj bi radi, da omenjeni tekmi postaneta tradicionalni in sinonim naše
regate.

Izola vas pričakuje, do snidenja pa lep športni pozdrav!

Krajcar Egidio
Predsednik VK Argo Izola
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Hlaj Samo
Organizacijski Odbor

