Jedriličarski klub "SURFBASE ŠIMUNI"
Kamp Šimuni

4. SHIMUNI SUP RACE
Kamp Šimuni, otok Pag, Hrvatska; 28.-29.09.(30.09.) 2019.

OGLAS REGATE
1.

Naziv regate:

4. SHIMUNI SUP RACE

2.

Organizator:

Jedriličarski klub “SURFBASE ŠIMUNI”

3.

Mjesto održavanja:

Kamp Šimuni – otok Pag

4.

Datum:

28.-29.09.(30.09.) 2019.

4.

Disciplina:

Amateur race, muška i ženska konkurencija = 2 km

5.

Pravo nastupa:

Amateur race - svi natjecatelji natjecati će se na svim daskama na napuhavanje i
tvrdim daskama do dužine 12,5' (378 cm) od organizatora ili svojim vlastitima. Na
regati mogu sudjelovati sve osobe starije od 13 godina. Natjecatelj mora potpisati
Izjavu o nastupanju na vlastitu odgovornost. Natjecatelji koji se natječu u jednoj od
drugih disciplina dovoljno je da potpišu jednu izjavu. Svi natjecatelji moraju
posjedovati broj, a ukoliko ne posjeduju isti će im biti dodijeljen od Organizatora.
Ovisno o broju prijavljenih natjecatelja organizator može natjecanje provesti u više
serija. U tom slučaju regatno polje će se skratiti ovisno o broju serija.

6.

Prijave:

Prijave se primaju isključivo od 09.09.2019. sa početkom u 12:00 sati do
25.09.2019. godine do 12:00 sati putem online obrasca. Organizator će prihvatiti i
naknadne prijave uz uvećanu startninu za 50%. u Regatnom uredu do sat vremena
prije početka natjecanja. Prijave je potrebno osobno potvrditi u uredu RO-a
najkasnije do 27.09.2019. do 23:00 h.

7.

Program:

Petak: 27.09.2019.
Subota: 28.09.2019.
Nedjelja: 29.09.2019.

21:30
14:00

sastanak natjecatelja
prvi mogući start natjecanja
natjecateljski dan, podjela odličja

8.

Odgovornost:

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za opremu, daske i natjecatelje
neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon natjecanja.

9.

Startnina

250,00 kn po natjecatelju za natjecatelje koji sudjeluju jedino u SUP regati odnosno
50,00 kn za natjecatelje koji već sudjeluju u jednoj od preostale tri regate.
Startninu je potrebno uplatiti na:
Jedriličarski klub Surfbase Šimuni, Šestinski trg 5, 10000 Zagreb, OIB: 19960896157
Privredna Banka Zagreb, broj žiro računa: HR6723400091110529325
Svrha uplate "SUP regata 2019"
Na uplati obavezno navesti ime i prezime natjecatelja, potvrdu o uplati poslati na
windsurfing@camping-simuni.hr

10. Nagrade

Nagradni fond iznosi 5.000,00 kn. Natjecatelji će biti nagrađeni prema rasporedu
nagrada objavljenom na službenoj oglasnoj ploči prije starta natjecanja.
Organizator može dodijeliti i dodatne nagrade.

SHIMUNI SUP RACE 2019
PRIJAVA

2019 SHIMUNI SUP
LINK ZA PRIJAVU

U Šimunima, 29. kolovoza 2019.g.

Za sva pitanja kontaktirajte nas na:
windsurfing@camping-simuni.hr
+385 91 4550 200
+385 91 4637 539

Organizacijski odbor

