
 

KAJAK KANU 
KLUB "RAB" 

RAB 

R  A  S  P  I  S 
1. UTRKE KUPA REPUBLIKE HRVATSKE U KAJAKU I KANUU NA MIRNIM 

VODAMA ZA MLAĐE KADETE, KADETE I MLAĐE JUNIORE   
- HRVATSKA KAJAKAŠKA LIGA 

RAB, 27.05.2017. 
 

1. Organizator prve utrke Kupa Republike Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim vodama za 2017. 
godinu za mlađe kadete, kadete i mlađe juniore je Kajak kanu klub "Rab" sa otoka Raba. 

2. Kup RH se održava u subotu 27. svibnja 2017. godine na Regatnoj stazi Uvala Sv.Eufemije u 
Palitu na otoku Rabu . 

3. Početak natjecanja je 27. svibnja 2017. godine u 9.00 sati. Raspored utrka odredit će 
organizator natjecanja na osnovi prispjelih prijava. 

4. Kup se održava prema Pravilniku o uvjetima organiziranja Kupa Republike Hrvatske u kajaku i kanuu 
na mirnim vodama, kao i odredbama ovog raspisa. 

5. Pravo sudjelovanja na Kupu RH imaju natjecatelji registrirani u Hrvatskom kajakaškom savezu. 

6.  Kup se održava u sljedećim disciplinama: 
 

Mlađi juniori  
 1000 m K-1, K-2, C-1, 
  200 m K-1, K-2, C-1,  
Mlađe juniorke 
 1000 m K-1, K-2,   
  200 m K-1, K-2,   
K a d e t i 
 1000 m K-1, K-2, C-1,  
K a d e t k i n j e 
 1000 m K-1, K-2,     
Mlađi kadeti 
 1000 m MK-1, MK-2   
Mlađe kadetkinje 
 1000 m MK-1, MK-2      
Škola kajaka dječaci 
 1000 m MK-1    
Škola kajaka djevojčice 
 1000 m MK-1     
 

Kategorije Kupa RH: škola kajaka do 10 godina, mlađi kadeti 11 i 12 godina, kadeti 13 i 14 godina, mlađi 
juniori 15 i 16 godina. 
 

7.  Svi natjecatelji moraju biti liječnički pregledani od nadležnih sportskih ambulanti, sukladno Članku 

71. Zakona o sportu. Natjecatelji nastupaju na osobnu odgovornost i odgovornost kluba. 

8.  Natjecatelji Škole kajaka i Mlađi kadeti, obavezni su nositi prsluke za spašavanje 

9.  Utrke Kupa Republike Hrvatske mogu se održati ako su prijavljena najmanje 3 kluba. 

10.  Utrka u pojedinoj disciplini se može održati ako su prijavljena najmanje 3 natjecatelja-posade koji mogu 

biti i iz istog kluba. 

11.  Ukoliko na sastanku vođa ekipe neki klub odjavi sportaša ili posadu, pa dođe do situacije da je u utrci 

manje od 3 čamca utrka će se održati kako se ne bi oštetilo natjecatelje i klubove koji uredno nastupaju 

prema prijavi. 

12.  U pojedinoj disciplini jedan klub može prijaviti neograničen broj posada ili natjecatelja. 

13.  Jedan natjecatelj može nastupiti najviše u tri discipline. 
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14.  Prijave za sudjelovanje na Kupu molimo poslati na adresu Hrvatskog kajakaškog saveza  

najkasnije do 23. svibnja 2017. do 12,00 sati ili na e-mail: vinko.savez@gmail.com .  

15.  U prijavi molimo navesti i ukupno brojno stanje ekipe. 

16.  Prihvatit će se prijave koje ispunjavaju zahtjeve organizatora, poslane u roku. U prijavi mora biti 

navedeno i godište svakog natjecatelja, ime vođe ekipe koji mora imati najmanje zvanje 

kajakaškog suca ili završen trenerski tečaj (seminar) te ime predstavnika kluba u Žiriju. 

17.  Vođe ekipa obvezni su osigurati ispravno postavljanje vlastitih brojeva za čamce, oblika i dimenzija u 

skladu sa Pravilnikom o uvjetima organiziranja Hrvatskog državnog prvenstva u kajaku i kanuu na 

mirnim vodama. 

18.  Sastanak vođa ekipa i angažiranih sudaca održat će se u petak 26. svibnja 2017. godine u 
20.30 sati. U prostorijama Kajak kluba Rab, Palit, Rab. 

19.  Na sastanku vođa ekipa nisu dozvoljene nove prijave, nego samo zamjene članova posada 
rezervama navedenim u prijavi. 

20.  Ravnateljstvo natjecanja i suce odredit će organizator naknadno. Predsjednik žirija: Ljubomir Pičuljan 
– ICF sudac, a članovi po jedan predstavnik svakog kluba koji sudjeluje na prvenstvu. 

21.  Svaki član triju prvoplasiranih posada dobiva odgovarajuće medalje. 

22.  Troškove prvenstva snosi organizator, a troškove ekipa snose sami sudionici, odnosno klubovi. 

23.  Prigovori se upućuju ravnateljstvu natjecanja najkasnije 20 (dvadeset) minuta poslije završene utrke. 
Protest protiv ekipe podnosi se najkasnije 1 (jedan) sat prije početka natjecanja, odnosno prve utrke. 
Prigovori su pismeni i podnose se uz taksu od 200,00 Kn, a u slučaju da se prigovor uvaži, taksa se 
vraća. 

24.  Organizator će osigurati besplatni smještaj u sportskoj dvorani na Rabu (za ekipe koje u prijavi 
izraze tu potrebu). Ostale ekipe koje ne zadovoljava besplatni smještaj u sportskoj dvorani, mogu 
rezervacije smještaja i prehrane za natjecatelje, angažirane kadrove, suce i goste izvršiti u vlastitoj 
organizaciji uz plaćanje direktno kod hotela koje raspolažu slobodnim sobama ili preko turističke 
zajednice grada Raba.  

25.  Za eventualnu pomoć oko smještaja u privatnim apartmanima, hotelima ili preko turističke zajednice, 
možete kontaktirati organizatora na telefon 051/777464 ili mob.0915556594 Josipa Rubinić. 

26.  Nakon završetka natjecanja, organizator će za sve sudionike i suce organizirati ručak, pa molimo u 
prijavi navesti točno brojno stanje ekipe. 

 
Kajak klub "Rab" Rab 


