
 

 

Razpis za Spust po Ljubljanici 2015 

 

20. Spust po Ljubljanici 2015, se bo zgodil v soboto, 16. maja. Zbor vseh udeležencev bo ob 9.00 na športnem 

letališču v Podpeči. Prva ekipa bo startala ob 9.15. Sama prireditev se bo s podelitvijo zaključila na prostoru Kajak 

kanu kluba Ljubljana na Livadi ob 15.00. Nato pa sledi skupnik piknik in program ob dvajsetletnici Spusta za vse 

udeležence ter organizatorje. 

Organizatorji bomo pred začetkom tekmovanja (od 8.00 do 8.45) skrbeli za prevoz vseh voznikov nazaj v Podpeč, da 

jih bodo avtomobili na koncu tekmovanja že čakali v bližini cilja (parkirišče ob Ižanski cesti). 

Tekmovanje je namenjeno starostnim kategorijam PP, RR in Grče. Tudi letos bomo imeli 2 kategoriji. Tekmovali boste 

lahko v naslednjih kategorijah: 

 KANU: ekipe so 2- ali 3- članske, vendar lahko ekipa uporablja samo dve vesli, člani posadke morajo biti na 

dan tekmovanja stari vsaj 16 let. 

 KAJAK: ekipe so 1-članske, tekmovalci v tej kategoriji morajo biti na dan tekmovanja stari vsaj 18 let. 

Zaželeno je, da ekipa sama poskrbi za svoj kanu in za prevoz do Podpeči, vendar se bomo potrudili poskrbeti tudi za 

ekipe, ki nimajo te možnosti. Na voljo imamo nekaj kanujev, ki jih lahko odstopimo ekipam, ki bi se tekmovanja 

udeležile, pa nimajo lastnega kanuja. Prav tako bomo poskusili poskrbeti za prevoz čim več kanujev. Za izposojo 

kanuja smo zaradi nastalih stroškov primorani zaračunati najemnino v višini 12 eur. Pri izposoji kanujev in prevozu le 

teh bomo imele prednost ekipe, ki se bodo javile prej. 

Vsi udeleženci morajo obvezno nositi rešilne jopiče. Tudi jopičev imamo nekaj na zalogi jih jih lahko posodimo, 

vendar je količina kljub vsemu omejena, zato prosimo ekpe, ki imajo možnost dobiti svoje rešilne jopiče, da poskrbijo 

same zase. Seveda bodo imele tudi pri izposoji jopičev prednost ekipe, ki se bodo javile prej. 

Tekmovalci v kategoriji kajak, si morajo celotno opremo zagotoviti sami. 

Na tekmovanje se prijavite preko spletne ankete na : http://www.mojaanketa.si/anketa/523879838/  

Zadnji rok prijav je sreda, 13.5.2015, znižane cene pa veljajo za prijave do ponedeljka, 6.5.2015. Vsi polnoletni 

udeleženci morajo predložiti potrdilo, da tekmujejo na lastno odgovornost, mladoletni udeleženci pa morajo 

predložiti potrdilo, da tekmujejo na odgovornost staršev. Kdor tega potrdila ne bo predložil, se ne bo mogel udeležiti 

akcije. 

Dodatne informacije dobite na emailu:  klara.ore@gmail.com  ali na telefonski številki 041/502-047. 

Startnina za ekipe v katergoriji KANU znaša 35,00 € (oz. 25,00€ do 6.5.2015). 

Startnina za ekipe v kategoriji KAJAK znaša 20,00 € (oz. 15,00€ eur do 6.5.2015). 

 

Prijava velja ob plačilu in izpolnitvi spletne prijave. Na samem tekmovanju startnine in najemnine za kanu ne 

sprejemamo. Startnino in najmenino nakažite na: 

 

http://www.mojaanketa.si/anketa/523879838/
mailto:klara.ore@gmail.com


 

 

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA 

Ulica Pohorskega bataljona 113/a 

1000 Ljubljana 

Transakcijski račun: 02044-0012734788 

 

Prosimo, da na plačilni nalog pod namen pripišete rod (kratice) ter število startnin in obrabnin, ki jih plačujete (npr. 

RBS: 3xstart, 2xobrabnina). 

V upanju, da se nam tudi letos pridružite Vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

Ljubljana, 16.4.2015 

Organizatorji Spusta po Ljubljanici 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


