PRAVILNIK VESLAŠKE ZVEZE SLOVENIJE
O DRŽAVNEM PRVENSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V VESLANJU
(PDP VZS)

1. člen
Državno prvenstvo Republike Slovenije v veslanju se prireja vsako leto z namenom
ugotoviti, katere so najboljši posamezniki oziroma posadke v posameznih kategorijah
in disciplinah za tekoče leto.
2. člen
Pravico do nastopanja na prvenstvu imajo vsi veslaški klubi, ki so včlanjeni v Veslaško
zvezo Slovenije (VZS). Nastopajo lahko le veslači, ki so registrirani pri VZS.VZS lahko
razpiše tudi odprto prvenstvo, kjer lahko nastopajo tudi klubi iz tujine ali nečlani VZS.
V primeru odprtega prvenstva štejejo za državno prvenstvo le rezultati klubov, ki so
člani VZS oziroma veslačev, ki so registrirani pri VZS.
3. člen
Tekmovanje za državno prvenstvo se odvija v skladu s Tekmovalnim pravilnikom VZS
4. člen
Tekmovanje za državno prvenstvo se lahko razpiše v naslednjih kategorijah (moški in
ženske):
 člani
- mlajši člani (do 23 let)
 mladinci
 mlajši mladinci
 pionirji do 14 let
 mlajši pionirji - 13 let in mlajši

5. člen
Tekmovanje za državno prvenstvo se lahko razpiše v vseh disciplinah po posameznih
kategorijah:
Člani: 1x, 2x, 2-, 2+, 4x, 4-, 8+, L1x, L2x, L4Članice: 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, L1x, L2x
Mlajši člani: 1x, 2x, 2-, 2+, 4x, 4-, 8+, L1x
Mlajše članice: 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, L1x
Mladinci: 1x, 2x, 2-, 2+, 4x, 4-, 8+
Mladinke: 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+
Mlajši mladinci: 1x, 2x, 2-, 4x, 4Mlajše mladinke: 1x, 2x, 4x
Pionirji in mlajši pionirji: 1x, 2x
Pionirke in mlajše pionirke: 1x, 2x
Invalidi: AS1X, TAMiX2X
Odprta kategorija: 8+ kot promocijska tekma, ki ne šteje za naslov državnega prvaka
(nastopajo lahko veslači in veslačice vseh starostnih kategorij, razen pionirske)
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Pred vsakim prvenstvom tekmovalni odbor in trenerska komisija VZS glede na
poizvedbo po klubih določita discipline, ki bodo razpisane za tekoče leto. Discipline
določita glede na smiselnost izvedbe na podlagi številčnosti veslačev v klubih in
zastopanosti posameznih disciplin.
Hkrati z izbiro diciplin tekmovalni odbor VZS določi tudi časovni razpored posameznih
disciplin in kategorij. Pri časovnem razporedu mora biti upoštevan polurni razmak med
tekmami v isti kategoriji.
6. člen
Državno prvenstvo se lahko prireja le na veslaški progi, ki je verificirana albano proga
in nudi enake možnosti za vse tekmovalce.
Organizator državnega prvenstva je Veslaška zveza Slovenije v sodelovanju z lokalnim
veslaškim klubom.
Stroške organizacije državnega prvenstva krije Veslaška zveza Slovenije.
Sodniško službo na državnem prvenstvu organizira sodniški odbor VZS.
7. člen
Tekma v posamezni diciplini se izvede, če sta prijavljeni vsaj dve posadki. Zadnji rok za
zaključek prijav se določi z razpisom.
8. člen
Termin prvenstva določi IO VZS pred začetkom sezone.
Prvenstvo se lahko izvede v dveh delih, npr. za enojce spomladi in za ostale discipline
jeseni. Razpored posameznih disciplin za takšen primer na predlog tekmovalnega
odbora in trenerske komisije potrdi IO VZS za tekoče leto.
Razpis mora poslati vsem klubom vsaj 30 dni pred prvenstvom. V razpisu morajo biti
navedeni pogoji, pod katerimi se klubi lahko prijavijo, kot tudi discipline, ki bodo
razpisane za tekoče leto, in časovni razpored tekem.
9. člen
Zmagovalec na državnem prvenstu dobi naslov:
Prvak R Slovenije v disciplini ____ za kategorijo ____ za leto ____.
Prvim trem posameznikom ali posadkam se podeli medalje:
 vsak član prvouvrščene ekipe prejme zlato medaljo,
 vsak član drugouvrščene ekipe prejme srebrno medaljo,
 vsak član tretjeuvrščene ekipe prejme bronasto medaljo.
10. člen
Razglasitev zmagovalcev in podelitev medalj poteka po sledečem protokolu:



takoj po koncu tekme uradni napovedovalec ob potrditvi sodnika na cilju objavi
vrstni red tekmovanja,
tri prvouvrščene ekipe priveslajo do pontona ob ciljni areni v enakem vrstnem redu,
kot so prispeli na cilj,

PDP VZS

stran 2 od 3





predstavnik organizatorja ali prireditelja podeli medalje vsakemu članu posamezne
posadke,
uradni napovedovalec ob tem objavlja ime ekipe, imena vseh članov posadke in
rezultat, ki so ga dosegli,
ko je podelitev medalj končana, napovedovalec objavi še imena in rezultate drugih
ekip, ki so sodelovale v tekmi.

11. člen
VZS organizira tudi državno prvenstvo na simulatorjih veslanja, in sicer:
- za kategorije članov in članic ter mladincev in mladink na razdalji 2.000 m
- za kategoriji mlajših mladincev in mlajših mladink na razdalji 1.500 m
- za kategorije pionirjev in pionirk 14 in 13 let (izvedba po letnikih) na razdalji 1.000 m
- za kategorijo pionirjev in pionirk 12 let in mlajših na razdalji 500 m
- invalidi na razdalji 1000 m
O razpisanih kategorijah za tekoče leto odloči trenerska komisija.
Organizator DP na simluatorjih veslanja je VZS v sodelovanju z veslaškim klubom, ki
lokalno izvede organizacijo. Stroške v zvezi z DP krije VZS.
Sodniško službo na državnem prvenstvu organizira sodniški odbor VZS.
12. člen
VZS lahko organizira tudi šolska državna prvenstva v sklopu šolskih športnih
tekmovanj ministrstva, pristojnega za šport. Ta tekmovanja se lahko izvedejo na vodi
ali na simulatorjih veslanja.
Podrobna pravila v zvezi z izvedbo teh tekmovanj pradlagata tekmovalni odbor in
trenerska komisija v potrditev IO VZS za tekočo sezono.
13. člen
Dopolnjen pravilnik je sprejel IO VZS na seji dne 25.3.3016. Pravilnik prične veljati
takoj.

Bled, 25.3.2016

Predsednik VZS
Jošt Dolničar
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