UPUTE O PRIJAVI I SUDJELOVANJU
1. Temeljem Kalendara natjecanja za 2019. godinu, Hrvatski veslački savez u suradnji s Veslačkim
savezom Zagreba organizira 29. (76.) Hrvatsko veslačko prvenstvo za juniore i kadete. Prvenstvo
je ekipno.
2. Prvenstvo će se održati u petak, 5. srpnja (eliminacije za kadete i juniore), subotu, 6. srpnja
(repesaži za kadete, finala «B» i «A» za juniore, polufinala za kadete i eliminacije za juniore) i
nedjelju, 7. srpnja (finala «B» i «A» za kadete i juniore) 2019. godine na veslačkoj stazi jezera
Jarun, obilježenoj Albano sistemom.
3. Pravo nastupa imaju svi veslački klubovi članovi HVS-a s plaćenom članarinom, registriranim
veslačima-cama pri HVS-u, podmirenim obvezama prema Savezu, uz primjenu odredaba Pravila
o veslačkim natjecanjima i provedbenih pravila Hrvatskog veslačkog saveza i ovih uputa.
4. Veslači i veslačice juniori natječu se na stazi dužine 2000 metara, veslači i veslačice kadeti
natječu se na stazi dužine 1000 metara, a veslači i veslačice mlađi kadeti natječu se na stazi
dužine 500 metara.
5. Sudačku službu organizira HVS sudačko povjerenstvo.
6. Službu spašavanja i zdravstvenu službu osigurava organizator.
7. Klubovi su uz prijave natjecanja obvezni dostaviti ime delegata. Delegat mora posjedovati
punomoć kluba koji zastupa. Sastanak Regatnog odbora s delegatima sudjelujućih klubova
održat će se u petak, 5. srpnja 2019. godine u prostorijama upravne zgrade ŠRC Jarun (velike
tribine) s početkom u 13 sati.
8. Ukoliko se za pojedinu utrku juniora prijavi više od šest (sedam) posada, održat će se
prednatjecanja.
9. Za kadete prednatjecanja će se održati u petak, repesaži u subotu prije podne, polufinala u
subotu poslije podne i finala «B» i «A» u nedjelju.
10. Za osvojena prva tri mjesta u “A” finalima veslačima će biti podijeljene zlatne, srebrene i
brončane medalje. Klubu pobjedničke posade dodjeliti će se pehar. Klubovi će se bodovati prema
Pravilniku o bodovanju uspješnosti klubova na Prvenstvu RH. “B“ finala za discipline u kojima će
nastupiti više od 3 posade održati će se neposredno prije “A” finala tih disciplina.
11. Vaganje kormilara i lakih veslača bit će izvršeno u krugu Doma športaša (kod Info kućice) 2 sata
prije početka njihovih utrka u kojoj navedeni nastupaju.
12. Lokalni prijevoz i parkiranje vozila: dolazak na Jarun moguć je tramvajskim i autobusnim linijama
ZET-a, a klubovima koji dolaze vlastitim autobusima ili kombijima osiguran je parking na
parkiralištu u neposrednoj blizini Doma športaša (ulaz vozila na ŠRC se naplaćuje). Promet
vozila pokušat će se regulirati odgovarajućim propusnicama. Parkiralište za prikolice za transport
čamaca i čamce nalazi se u ograđenom prostoru oko Doma športaša. Postolja za držanje
čamaca (stolice, kavalete) osiguravaju sudionici sami.
13. Troškove natjecanja snose sudionici sami.
14. Prijavnina klubova iznosi: za samac (1x) 100 kn, dvojac (2x; 2-; 2+) 150 kn, četverac (4x; 4-; 4+)
250 kn, te za osmerac (8+) 450 kn.
15. Prijavnine za prijavljene posade klubovi moraju uplatiti na poslovni račun Saveza br.:
HR5023600001101479381 jer u protivnom neće biti uvršteni/e na startnu listu. Potvrdu o uplati
potrebno je dostaviti u tajništvo do 2. srpnja 2019. godine. Organizator prijavnine ne vraća.
16. U slučaju ne startanja pojedine posade nakon potvrde nastupa na Regatnom odboru, dotični klub
obvezan je iznos od 500 kn (po posadi koja nije startala) uplatiti na poslovni račun HVS-a
najkasnije sedam (7) dana nakon završetka Prvenstva.
17. Depozit koji se prilaže uz protest iznosi 500 kn. Depozit se vraća u slučaju da se protest usvoji.
18. Posade prilikom izlaska na start moraju imati brojeve svojih pruga na čamcu. Brojevi za čamce
mogu se i iznajmiti uz kauciju po broju kod Info kućice.
19. Svi sudionici u natjecanju moraju biti osigurani pri matičnom klubu, znati plivati i biti liječnički
pregledani. Svi sudionici u natjecanju sudjeluju o vlastitom riziku. Organizator, njegovi suradnici i
opunomoćenici ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, ozljedu ili
nezgodu nastalu iz bilo kojeg razloga.
20. Prijave za natjecanje moraju biti unijete u za to predviđenu aplikaciju (www.furkisport.hr/veslanje)
najkasnije do petka 28. lipnja 2019. godine (naknadne prijave neće se uzeti u obzir).
21. Stanje prijava i ostale potrebne informacije klubovi će dobiti u najkraće mogućem roku.
22. Organizator pridržava pravo prilagođavanja satnice ovisno o broju prijavljenih posada,
vremenskih uvjeta tijekom održavanja natjecanja i drugih okolnosti.
23. Za sve ostale informacije izvolite se obratiti tajništvu Hrvatskog veslačkog saveza.
Uz športski pozdrav,

HVS Hrvatski veslački savez

HVS Povjerenstvo za organizaciju natjecanja

29. ( 76.) prvenstvo Republike Hrvatske u veslanju, Zagreb 2019.

