VESLAČKI KLUB “JADRAN” – RIJEKA
i HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ
RASPISUJU

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE
na
ERGOMETRIMA 2000m

“CROATIA INDOOR, RIJEKA – 2016”

KOJE ĆE SE ODRŽATI U SRC 3.MAJ (PULSKA 3) U
SUBOTU 12.03.2016. s početkom u 10:00 sati

PROGRAM
SUBOTA, 12.03.2016.
Početak u 10:00 sati, u Rijeci, Sportsko-rekreativni centar 3.maj,
Pulska 3
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studenti
kadeti B (2004. i mlađi)
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juniorke B, juniorke A, seniorke
A/B i lake seniorke A/B
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Duljina staze
1000 m
1000 m
2000 m
2000 m

m/ž
m/ž
m/ž
ž

2000 m

m

2000 m
2000 m
2000 m

m/ž
m
m

PROPOZICIJE
O PRIJAVI I SUDJELOVANJU NA NATJECANJU
1. Veslački klub JADRAN u suradnji sa Hrvatskim veslačkim savezom organizira
pojedinačno i ekipno NATJECANJE NA VESLAČKIM TRENAŽERIMA NA 2000m
“OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE u ERGOMETRIMA 2016”
2. Rok za prijavu za natjecanje je najkasnije do 12:00 sati u ponedjeljak 07.03.2016.
prijave moraju biti dostavljene na email adresu vkjadranri@gmail.com
3. Ako se zapojedinu kategoriju prijavi samo jedan natjecatelj, ta utrka se neće
održati.
4. Satnica je podložna promjeni u slučaju većeg broja natjecatelja.
5. Svi sudionici u natjecanju moraju biti liječnički pregledani i osigurani. Svi sudionici
u natjecanju sudjeluju o vlastitom riziku. Organizator ne prihvaća nikakvu
odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, ozljedu ili nezgodu nastalu iz bilo kojeg
razloga.
6. Svi natjecatelji su dužni nastupiti u jednoobraznoj klupskoj sportskoj opremi.
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Troškove sudjelovanja na natjecanju klubovi snose sami.
Organizator osigurava medalje za prvo, drugo i treće mjesto.
Proglašenje pobjednika održat će se nakon svake trke.
Natjecanje se održava na fiksnim ergometrima – Model D sa PM3/5 monitorom.
Kategorije veterana su sukladno pravilima Međunarodne veslačke federacije –
FISA.
Seniori-ke dijele se u tri (3) kategorije:
- Seniori-ke A (1993. i stariji)
- Seniori-ke B (1997. – 1994.)
- Laki-e veslači-ce:
Dozvoljena težina za seniore je 74kg;
Dozvoljena težina za seniorke je 61kg.
Ekipno klupsko natjecanje sastoji se od zbroja rezultata osam (8) pojedinaca
jednog kluba u pojedinoj kategoriji. Prilikom prijave potrebno je navesti osam
pojedinaca koji će predstavljati klub u određenoj dobnoj kategoriji. Sve ekipne
posade se automatski natječu i u pojedinačnom dijelu natjecanja.
U ekipnom klupskom natjecanju mogu se kombinirati muška i ženska kategorija
iste dobne skupine – npr. 2 natjecateljice juniorke i 6 natjecatelja juniora iz istog
kluba mogu činiti jednu klupsku ekipu za natjecanje.
Studenti prije nastupa trebaju predočiti važeću studentsku iskaznicu ili na neki
drugi način dokazati svoj studentski status.
Kotizacija za veterane i studente iznosi 30kn po natjecatelju. Uplatu izvršiti na
račun VK Jadrana, najkasnije do četvrtka 10.03.2016. u 12:00 sati. Podaci za
uplatu: Veslački klub Jadran, Rijeka, IBAN: HR8924020061100134693 – Erste
banka.
Za sve dodatne informacije i obavijesti obratiti se na:
Veslački klub Jadran Rijeka, Delta 1, PP220, 51000 – Rijeka
Mobitel: 0958024168 – Iva, tajništvo
E-mail: vkjadranri@gmail.com

