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KOJE ĆE SE ODRŽATI U SRC 3.MAJ (PULSKA 3) 

U SUBOTU 07.03.2015.  

s početkom u 10,00 sati  

 

 

 



OTVORENO PRVENSTVO U ERGOMETRIMA- RIJEKA 2015. 

 
 najveće natjecanje na ergometrima u Hrvatskoj koje omogućuje praćenje trka na video 

zidu 

 nastupaju veslački klubovi iz Istre, Hrvatskog primorja, Zagreba, Dalmacije, Italije, 

Slovenije... 

 natjecanje u ergometrima (veslačkim simulatorima) na 2000m za sve dobne kategorije 

 ove godine očekuje se oko 300 natjecatelja 

 

        
 

 dolazak i nastup najtrofejnijih hrvatskih veslača: Martin i Valent Sinković 

 

- olimpijski doprvaci 2012. 

- prvaci svijeta 2010. i  2013. u  disciplini 4x 

- braća Sinković svjetski prvaci u 2014. u disciplini 2x 

 

  
 

 otvoreno prvenstvo školskih sportskih društava osnovnih škola  

 nastup riječkih olimpijaca i sportaša 

 dodjela medalja i nagrada za prva tri mjesta 

 za tri najbolja rezultata Prvenstva slijedi novčana nagrada 

 foto natječaj za najbolju sliku Prvenstva  

 demonstracija i promocija veslanja za osnovnoškolce  

 sve dodatne informacije i tijek događanja možete pratiti na našoj web (www.vkjadran.hr)  i 

facebook stranici (Veslački klub Jadran Rijeka) 

 

CILJ PRVENSTVA: PRIVUĆI ŠTO VIŠE NATJECATELJA, POPULARIZIRATI 

VESLANJE I MOTIVIRATI MLADE NA BAVLJENJE SPORTOM 

 

 

http://www.vkjadran.hr/


OTVORENO PRVENSTVO U ERGOMETRIMA- RIJEKA 2015. 

 

P  R  O  G  R  A  M 
 

 

SUBOTA , 07.03.2015. g. 

Početak u 10,00 sati u Rijeci, SRC 3. MAJ, Pulska 3 

           

 
UTRKA 

BROJ 

 

START 

 

kategorija 

DULJINA 

STAZE 
 

   1 10,00 kadeti B (2003. i ml)   1000 m/ž 

   2 10,30 studenti   1000 m/ž 

   3 11,00 kadeti A (2001./2002.)   2000 m/ž 

   4 11,40 veterani   2000 m/ž 

   5 12,20 juniori B (1999/2000.)   2000 m/ž 

   6 13,00 seniori   (1996. i st.)   2000 m/ž 

   7 13,40 juniori A (1997./1998.)   2000 m/ž 

          

 egzibiciona trka – trka riječkih olimpijaca i ostalih sportaša  

 OTVORENO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH ŠKOLA  

U ERGOMETRIMA 200M 

 

 

 

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E 

O PRIJAVI I SUDJELOVANJU NA NATJECANJU 
 

1. V K “JADRAN”  organizira NATJECANJE NA VESLAČKIM  TRENAŽERIMA -     ERGOMETRIMA – 
NA 2000 m “RIJEKA 2015“ 

2. Prijave za natjecanje moraju biti dostavljene na emial adresu vk-jadran@ri.t-com.hr najkasnije do 12,00       
      sati 02.03.2015.g. (ponedjeljak).  
3. Ako se za pojedinu kategoriju prijavi samo jedna osoba, ta se utrka neće održati.  
4. Satnica je podložna promjeni u slučaju većeg broja natjecatelja. 
5. Svi sudionici u natjecanju moraju biti liječnički pregledani i osigurani. Svi sudionici u natjecanju sudjeluju 

o vlastitom riziku. Organizator ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu,  
ozljedu ili nezgodu nastalu iz bilo kojeg razloga. 

6. Svi natjecatelji su dužni nastupiti u jednoobraznoj klupskoj sportskoj opremi. 
7. Troškove sudjelovanja na natjecanju klubovi snose sami. 
8. Organizator osigurava medalje za prvo, drugo i treće mjesto. 
9. Organizator osigurava marendu za natjecatelje. 
10. Proglašenje pobjednika održati će se nakon svake trke.  
11. Za sve obavijesti obratiti se na:  

Veslački klub «Jadran» Rijeka, Delta 1 PP220  
Mob: 092 305 2492 

            e-mail: vk-jadran@ri.t-com.hr 
 


