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HOP CUP SUP OPEN
ZAKLJUČEK STAND OUT SUP POKALA 2021
Velenjsko jezero, 25. 9. 2021

LOKACIJA: SLOVENJIA, ZOO STATION VELENJE, VELENJSKO JEZERO – plaža
STATUS TEKMOVANJA: STANDOUT SUP POKAL SLOVENIJE – HOP CUP SUP OPEN 2021. Tekmuje se po pravilih Surf in
sup zveze Slovenije – STAND OUT SUP pokal Slovenije. Tekmuje se na trdih in napihljivih deskah.
ORGANIZATOR: Športno društvo ZOO STATION VELENJE
VODJA TEKMOVANJA: Gregor Mohorič
PREDSTAVNIK ORGANIZATORJA: Miro Škorjanc
ŠTARTNINA:
- predprijava: 20 EUR (pozna prijava: 30 EUR)
- mlajši od 16let: 15 EUR (pozna prijava: 20 EUR)
PREDPRIJAVA - ONLINE REGISTRACIJA NA www.zoo-station.si
PREDPRIJAVA JE POTRJENA S PLAČILOM ŠTARTNINE DO VKLJUČNO SREDE, 23.09.2021 na račun: ZOO STATION
VELENJE, Gubčeva cesta 11, 3320 Velenje.
TRR: IBAN SI56 1010 0005 4629 716
Referenca 00 0003
Namen: Ime in Priimek

PROGRAM:
08:00 - tradicionalni zoo zajtrk
08:15 - prijava in prevzem štartnih številk (kavcija 20 EUR)
09:00 - zbor tekmovalcev
09:30 - start DEKLICE / DEČKI
10:00 - start FUN kategorije
10:30 - start ELITE
11:45 - razglasitev rezultatov in podelitev odličij
12:00 - razglasitev rezultatov STAND OUT SUP POKALA 2021
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RAZPISANE KATEGORIJE:
člani
članice
napihljivi SUP-i člani
napihljivi SUP-i članice
mladinci – rojeni 2007 do vključno 2003
mladinke – rojene 2007 do vključno 2003
dečki – rojeni 2008 in mlajši
deklice – rojene 2008 in maljše
master – ženske rojene 1986 in starejše
kahuna – moški rojeni 1976 in starejši
FUN kategorija moški
FUN kategorija ženske

ODLIČJA: V vseh kategorijah bodo podeljena odličja za prva tri mesta.

Pričakovana temperatura vode je 20 stopinj.
S plačilom štartnine se tekmovalec strinja s sledečim: "Sem zdrav(a), vsestransko kondicijsko pripravljen(a) in
sposoben(a) prenesti vse napore na tem tekmovanju. Seznanjen(a) sem s tekmovalnimi pravili in bom upošteval(a) vsa
navodila organizatorja in tekmoval(a) na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom vložil(a) nobene zahteve ali
tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi. Strinjam se in soglašam, da se
navedeni osebni podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo za komunikacijske namene ŠD Zoo Station Velenje, v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter hranijo do preklica te izjave."
S podpisom na prijavnici se udeleženci strinjajo z razpisnimi pogoji. Za mlajše od 18 let je potreben podpis skrbnika.
PRITOŽBE: Pritožbo mora vložiti tekmovalec v pisni obliki ob plačilu kavcije 50 EUR in sicer največ 20 min po prihodu v
cilj. Tekmovalni odbor mora o pritožbi odločiti v največ 15 min. V kolikor je bila pritožba upravičena, se pritožniku kavcija
vrne.
INFO: www.zoo-station.si, mail: enx@zoo-station.si
GSM: +386/(0)31-239-239
Pridržujemo si pravico do spremembe razpisa.
Navodila NIJZ za organizatorje tekmovanj so del razpisa in bodo na dan tekmovanja na voljo ob prihodu.

ORGANIZATOR:
Miro Škorjanc
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