
 

 

R  A  S  P  I  S 
KUP „POKUPSKO 2017.“  

U KAJAKU I KANUU NA MIRNIM VODAMA  
ZA ŠKOLU KAJAKA, MLAĐE KADETE, KADETE, MLAĐE JUNIORE, 

JUNIORE i SENIORE 
 

 

1. Organizatori kupa „Pokupsko 2017.“ u kajaku i kanuu na mirnim vodama za 2017. godinu u 
kategoriji škole kajaka, mlađih kadeta, kadeta, mlađih juniore, juniora i seniora je Kajak kanu klub 
Pokupsko i općina Pokupsko. 

2. U školi kajaka mogu voziti djevojčice i dječaci rođeni 2007. godine i mlađi koji se do sada nisu 
natjecali, u mlađim kadetima (2005.-2007.) u kadetima (2004.-2003.), u mlađim juniorima (2001.-
2002.), u juniorima (1999.-2000.) i u seniorima 1998. i ranije.  

3. Ukoliko u pojedinoj kategoriji ne bude dovoljan broj prijavljenih, organizator zadržava pravo 
posade iz te kategorije prebaciti u stariju kategoriji, odnosno spojiti dvije ili više kategorija. 

4. Kup „Pokupsko 2017.“ se održava u nedjelju 13. kolovoza 2017. godine na rijeci Kupi u 
Pokupskom. 

5. Početak natjecanja je 13. kolovoza 2017. godine u 10.00 sati. Raspored utrka odredit će 
organizator natjecanja na osnovi prispjelih prijava. 

6. Kup se organizira za navedene uzrasne kategorije prema Pravilniku o uvjetima organiziranja 
Hrvatskog državnog prvenstva u kajaku i kanuu na mirnim vodama, kao i odredbama ovog 
raspisa. 

6.  Pravo sudjelovanja na Kupu imaju natjecatelji registrirani u HKS-u i svojim nacionalnim savezima.  

7.  Kup se održava u sljedećim disciplinama: 

MUŠKARCI NA 500 m 

ŠKOLA KAJAKA MLAĐI KADETI  KADETI MLAĐI JUNIORI JUNIORI 
MK1- 420       MK- 420     K-1          K-1      K-1 

 
ŽENE NA 500 m 

ŠKOLA KAJAKA MLAĐI KADETI  KADETI MLAĐI JUNIORI JUNIORI 
MK1- 420       MK- 420     K-1          K-1      K-1 

SENIORI I SENIORKE 500 m K-1 
 
Nakon održanih natjecanja u disciplinama Kupa „Pokupsko 2017“ predviđeno je da se svi 
učesnici rekreativno i promotivno s čamcima zajedno spuste od mjesta Auguštanovec do 
Pokupskog, nakon čega sve čeka ručak i dodjela medalja. 

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

71. Zakona o športu. Natjecatelji nastupaju na osobnu odgovornost i odgovornost kluba. 
 
9.  Utrka se može održati ako su prijavljena najmanje 3 čamca i sva tri čamca se pojave na startu koji 

mogu biti iz jednog kluba. 
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10. Prijave za sudjelovanje na Kupu poslati na adresu vinko.savez@gmail.com do 10. kolovoza 
2017. do 12,00 sati ili na fax: 01-4572 010. 

 
11. U prijavi molimo navesti i ukupno brojno stanje ekipe radi podjele bonova za ručak i piće. 

 
12. Prihvatit će se samo prijave koje ispunjavaju zahtjeve organizatora, poslane u roku. 

 
13. Vođe ekipa obvezni su osigurati ispravno postavljanje vlastitih brojeva za čamce, oblika i 

dimenzija u skladu s Pravilnikom o uvjetima organiziranja Hrvatskog državnog prvenstva u kajaku 
i kanuu na mirnim vodama. 

14. Sastanak vođa ekipa i angažiranih sudaca održat će se 13. kolovoza 2017. godine u 09.00 
sati na terasi kupališta u Pokupskom. 

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

16. Ravnateljstvo natjecanja: Predsjednik žirija: Željko Šetek, a članovi po jedan predstavnik svakog 
kluba koji sudjeluje na kupu. 

17.  Natjecateljski odbor i suci: Vinko Mijočević, ICF sudac – glavni sudac, Nada Grčić, državni 
kajakaški sudac – sudac na cilju, Edin Mujkić – državni kajakaški sudac - sudac na startu, te 
organizatori natjecanja Željko Šetek, Ivan Borozni i Mario Zakarija. 

18. Svaki član triju prvoplasiranih posada dobiva odgovarajuće priznanje, a u školi kajaka svi učesnici 
u finalu dobivaju prigodne medalje (4.-9.mjesto). 

19. Troškove kupa snosi organizator, koji za sve navedene u prijavi organizira ručak u 14,00-15,00 
sati i osvježavajuće piće, a troškove ekipa snose sami sudionici, odnosno klubovi. 

20. 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. 

 
Rezervacije smještaja za natjecatelje, angažirane kadrove, suce i goste mogu se izvršiti u vlastitoj 

organizaciji kod predsjednika kluba Željka Šeteka mob. 099-6040-666 ili načelnika općine Pokupsko 

gospodina Božidara Škrinjarića na mob. 098 311 999. 

21. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti gospodinu Željku Šeteku, Božidaru Škrinjariću ili 
Vinku Mijočeviću. 

Kajak kanu klub Pokupsko 
Zagreb, 9. srpnja 2017. godine 


