RAFTING KLUB MRZLA UODA in RAFTING ZVEZA SLOVENIJE
razpisujeta
DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V RAFTINGU
Organizator:

RAFTING KLUB MRZLA UODA
Prešernova ulica 40
6250 Ilirska Bistrica
info@mrzlauoda.com

Kontakt:

info@mrzlauoda.com
tel. 031 334 264 – Iris M. Ferlež

Datum:

17. maj 2019

Kraj:

jezero Klivnik, pri Ilirski Bistrici

Predviden urnik:

Kategorije:

10:00 – sestanek vodij ekip
10:15 – ogrevanje tekmovalcev
10:30 – začetek tekmovanja
13:30 – zaključek tekmovanja in podelitev
14:00 – malica

Tekmovalci nastopajo v dveh starostnih kategorijah:
• U12 – mlajši – letnik 2007 do 2009
• U15 – starejši – letnik 2004 do 2006
Tekmujejo lahko punce in fantje. V kolikor bodo v posamezni starostni diviziji vsaj 3
ekipe punc, se tekmovanje loči od fantov. V primeru mešane ekipe se šteje, da tekmuje
v moški konkurenci. Ekipa ima lahko tudi tekmovalce, ki so mlajši kot zapisano, a ne
več kot dva.

Pravila:

Dolžina proge je cca. 200 metrov.
Posadka šteje 6 članov ter dodaten vodič – krmar, ki usmerja čoln, ki ga zagotovi in
določi organizator. Tekmuje se v sprintu - dva enaka teka, od katerih boljši čas šteje za
končni rezultat. Tekmovalci morajo biti primerno oblečeni (športna oblačila) ter imeti
svojo zaščitno opremo (rešilni jopič in čelado). Po dogovoru lahko tudi pomagamo
priskrbeti opremo - glej Trening.

Prijave:

Prijave sprejemamo po redni poti na portalu http://www.sportmladih.net/ in
vzporedno še na mail: info@mrzlauoda.com . Zadnji rok za prijavo je 13.5.2019.

Rafting klub Mrzla uoda, p.p. 72, 6250 Ilirska Bistrica
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Varnost:

Za varnost udeležencev bodo skrbeli učitelji raftinga in reševalec iz divje vode.

Trening:
Rafting klub Mrzla Uoda bo organiziral trening veslanja na jezeru Klivnik in sicer v terminih
po dogovoru.
Prijave za trening sprejemamo na email: info@mrzlauoda.com ali Iris Mršnik Ferlež – 031 334 264.
Za vse tekmovalce bo pripravljena malica ter pokali in medalje.
Ekipa se lahko dogovori za trening in uporabo opreme (tudi uporabo rafta za trening) tudi v katerem
od lokalnih rafting klubov po državi. V primeru interesa se naj športni pedagog čimprej obrne na Rafting
zvezo Slovenije info@rafting-zveza.si in z veseljem mu bomo pomagali.

Ilirska Bistrica, 31.03.2019

Predsednica Rafting kluba Mrzla Uoda:
Marija Pranjić

Predsednik Rafting zveze Slovenije:
Uroš Lovrenčič
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