
 

PRAVILA I UPUTE DALJINSKE KONTROLNE REGATE D8 
18.03.2023. 

 
1. Start utrke 

Špicu čamca poravnati s linijom starta. Na znak startera posada starta. 
Slijedeća posada starta jednu minutu (1') iza prethodne posade. 
U trenutku starta posade br. 2, sudac na startu i okretištu istovremeno uključuje štopericu 
kojom mjeri vrijeme tijekom cijele utrke. Nakon završetka utrke očitavaju se ukupni plasmani 
i vrijeme od kojih se oduzima vrijeme pauza i vrijeme zaostataka na startu. 
 

2. Na okretištima 
Sudac upisuje u listu izveslano vrijeme za svakih dvije tisuće metara (2000m). 
Na okretištima mjeri se vrijeme pauze. Zvučni signal na okretištu označava kraj izveslane 
dionice i početak pauze. 
Pauza je vrijeme okreta čamca od prolaska špice čamca preko linije do ponovnog starta u 
novom smjeru. 
Sudac najavljuje pet sekundi (5“)  do starta, dok čamac koji starta mora biti jednu dužinu 
čamca iza linije starta. 
 

3. Obrada Podataka 
Rezultati utrke će biti objavljeni 30' nakon završetka natjecanja. 
 

4. Kotizacija 
 Kotizacija iznosi 5€ po natjecatelju i uplaćuje se prilikom prijave na račun VSZ-a  
IBAN: HR4724020061100045821 sa svrhom –kotizacija 
 

5. Prijave i odgovornost 
Prijave za daljinsku regatu moraju biti dostavljene na e-mail adresu:  prijave@vsz.hr , 
najkasnije do 15. ožujka 2023. godine, te će se izraditi satnica (*koja je podložna 
promjenama) i objaviti na službenim stranicama www.vsz.hr i/ili putem medijskih kanala.  
 
 *Organizator u dogovoru s predsjednikom SPP VSZ-a prof. Mariom Jankovićem pridržava 
pravo prilagođavanja satnice i broja ekipa prema broju prijavljenih čamaca i vremenskih 
uvjeta na stazi. 
 
Svi sudionici natjecanja moraju znati plivati, biti liječnički pregledani i osigurani za što su 
zaduženi prijavitelji. Također 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 prije, za i nakon 
natjecanja. 
Održavanje Daljinske kontrolne regate D8 bit će provedeno uz potporu licenciranih sudaca ili 
trenera ekipa-sudionica. 
 
Napomena: 
Molimo obavezno upišite godine rođenja zbog razvrstavanja A i B seniora. 
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DALJINSKA KONTROLNA REGATA D8 
18.03.2023. 

RASPIS 
 

 
Utrka Start Disciplina Kategorija  Dužina (m) 

1 
 

9:00 2 -  SMA/B/L/JMA 8000 

2 10:00 1x SMA/B/L/        8000 
 

3 11:00 1x/2–  SŽA/B/L/JŽA 8000 
 

4 12:00  1x JMA 8000 
 

5 13:00 1X JMB/JŽB 4000 
 

6 13:00 2X/2– JMB/JŽB 4000 
 

 

*Organizator pridržava pravo prilagodbe satnice prema 
 vremenskim uvjetima i broju pristiglih prijava.  

 
 

 


