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„VOJVODINA OPEN“
2022.
Srbija, Subotica, jezero Palić

VESLAČKA REGATA
ВЕСЛАЧКА РЕГАТА
ROWING REGATTA
EVEZŐS REGATTA

OPEN CHAMPIONSHIP OF VOJVODINA | ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ OTVORENO
PRVENSTVO VOJVODINE | VAJDASÁGI NYILT BAJNOKSÁG

Palić, Srbija, 1-3.07.2022.

https://ww.veslanje-palic.org.rs /vo2022
vojvodina.open.palic@gmail.com
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Srdačno vas pozivamo na
60. veslačku regatu
„Vojvodina OPEN“
DOBRODOŠLI NA „VOJVODINA OPEN“ I U VESLAČKI KLUB „PALIĆ“
Veslački klub na Paliću osnovan je 1920. godine i trenutno je jedan od najstarijih ali i najtrofejnijih sportskih kolektiva u
Subotici. Pored velikog uspeha u radu sa mladim sportistima, Veslački klub „Palić“ ima vekovnu tradiciju u organizaciji veslačkih
takmičenja, a sve je počelo 1928. godine organizacijom petog prvenstva Jugoslavije na kojem se već tada veslalo u olimpijskim
čamcima. Od sredine XX veka, Veslački klub “Palić” važi za sportski kolektiv sa odličnim izvorom veslačkih talenata i
vrhunskim radom trenera, a jezero Palić postaje mesto odigravanja velikih međunarodnih regata i državnog prvenstva.
Danas, Veslački klub „Palić” ima zavidan broj aktivnih sportista, kvalitetnih takmičara i rekreativaca koji svakodnevno treniraju
u klubu, takođe većina aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim takmičenjima na kojima osvaja priličan broj medalja.
Veslački klub „Palić“ je već više od pola veka domaćin i organizator Otvorenog prvenstva Vojvodine.
Veslačka regata „Vojvodina Open“ je najveći veslački i jedan od većih sportskih događaja u pokrajini, koji se tradicionalno svake
godine održava na jezeru Palić.
U okviru regate posebno se boduju i trke koje predviđa međunarodni Dunavski kup. Veslački klub „Palić“ je uvek na visini
zadatka prihvatajući širokog srca sve goste te vam i ovom prilikom želimo dobrodošlicu u jedinstvenu oazu veslačkog sporta, a
takmičarima mnogo uspeha na veslačkoj regati „Vojvodina Open“.
ДОБРОДОШЛИ НА „ВОЈВОДИНА ОПЕН“ И У ВЕСЛАЧКИ КЛУБ „ПАЛИЋ“
Веслачки клуб на Палићу oснован је 1920. године и тренутно је један од најстаријих али и најтрофејнијих спoртских
кoлектива у Суботици. Поред великог успеха у раду са младим спортистима, Веслачки клуб „Палић“ има вековну
традицију у организацији веслачких такмичења, све је почело 1928. године организацијом петог првенства Југославије на
којем се већ тада веслало у олимпијским чамцима. Од средине XX века, Веслачки клуб „Палић“ важи за спортски
колектив са одличним извором веслачких талената и врхунским радом тренера, а језеро Палић постаје место одигравања
великих међународних регата и државног првенства. Данас, Веслачки клуб „Палић” има завидан број активних
спортиста, квалитетних такмичара и рекреативаца који свакодневно тренирају у клубу, такође већина активно учествује
на домаћим и међународним такмичењима на којима осваја приличан број медаља.
Веслачки клуб „Палић“ је већ више од пола века домаћин и организатор Отвореног првенства Војводине.
Веслачка регата „Војводина Опен“ је највећи веслачки и један од већих спортских догађаја у покрајини, који се
традиционално сваке године одржава на језеру Палић.
У оквиру регате посебно се бодују и трке које предвиђа међународни Дунавски куп. Веслачки клуб „Палић“ је увек на
висини задатка прихватајући широког срца све госте те вам и овом приликом желимо добродошлицу у јединствену оазу
веслачког спорта, а такмичарима много успеха на веслачкој регати „Војводина Опен“

PROGRAM TAKMIČENJA
DAN

DATUM

VREME

AKTIVNOST

PETAK

1.7.2022.

13:00-20:00

Dolazak ekipa i trening

08:30

Sastanak regatnog odbora

09:30

Početak eliminacionih trka

13:00

Početak finalnih trka

08:30

Sastanak regatnog odbora

09:30

Početak eliminacionih trka

12:30

Početak finalnih trka

17:30

Proglašenje ukupnog pobednika

SUBOTA

NEDELJA

2.7.2022.

3.7.2022.
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PROGRAM TAKMIČENJA:
TRKA
No.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

SUBOTA
JWB 2x
JMB 1x
SM 2SM 1x
SW 1x
JMB 2x
JWB 4x
GU13 1x
GU13 2x
BU15 4x
BU13 2x
BU13 1x
GU15 4x
JMB 2JWB 1x
JMB 4x
SM 2x
SW 2x
JMB 4JMB 8+

TRKA
No.
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

NEDELJA
JWA 2x
JMA 2JMA 1x
JWA 4x
GU15 1x
GU15 2x
BU15 1x
BU15 2x
MM 1x
MW 1x
JMA 2x
JWA 1x
JWA 2JMA 4JMA 4x
UNI M 4X
UNI W 4X
UNI M 8+
UNI W 8+

SPECIJALNA TRKA:
Trka 212 JWA 1x proglašena je za „Memorijalnu trku Tomislav
Zvekanović“, u čast preminulog dugogodišnjeg predsednika
VK „Palić“. Poseban pehar biće uručen pobednici ove trke.

LEGENDA
BU13
BU15
JMB
JMA
SM
MM
UNI.M

Boys Under 13
Boys Under 15
Junior B Men
Junior B Men
Men
Masters Men
University Men

GU13

Girls Under 13

GU15
JWB

Girls Under 15
Junior B Women
Junior A
Women
JWA
SW
Women
Masters
MW
Women
University
UNI.W Women
1x
2x
24x
48+

Single Sculls
Double Sculls
Pair
Quadruple
Sculls
Four
Eight

pioniri mlađi od 13
pioniri mlađi od 15
kadeti
juniori
seniori
veterani
studenti
pionirke mlađe od
13
pionirke mlađe od
15
kadetkinje
juniorke
seniorke
veteranke
studentkinje
skif
dubl
dvojac bez
četverac
četverac bez
osmerac

BU13/GU13 MAX 2 EKIPE PO KLUBU!!!

Prijave i druge važne napomene:
•
•
•
•
•
•

Prijave posada se vrše uz pomoć formulara koji se nalazi na sledećem LINKU na web stranici
https://www.veslanje-palic.org.rs/vo2022
Rok za prijavu posada je utorak 27.6.2021. do 15:00 časova na еmail adresu:
vojvodina.open.palic@gmail.com
Sve naknadne prijave / odjave / izmene se mogu obaviti isključivo na regatnom odboru.
Presek prijava biće objavljen na web stranici.
Preliminarne startne liste biće objavljene na web stranici.
Tokom takmičenja, informacije će biti distribuirane preko viber kanala LINK.
Rowing Club Palić | www.veslanje-palic.org.rs | vkpalic@mts.rs

VESLAČKI KLUB – „PALIĆ“ – EVEZŐS KLUB
Omladinski park 1, 24413 Palić, Srbija
tel: + 381 (0)24 753 311, mob: +381 (0)60 753 3111
matični broj: 08121869

PIB: 102388361

račun: 325-9500600015565-12 OTP banka

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Prijavnina po posadi iznosi 600,00 rsd i potrebno je uplatu izvršiti najkasnije do 1.7.2021. na račun Veslačkog
kluba „Palić“ br: 325-9500600015565-12 sa navedenom svrhom: KOTIZACIJA ili u gotovini pre početka
takmičenja. Prijavninu ne plaćaju inostrane posade.
Kaucija za otkaze posada ili nenastupanje na takmičenju iznosi 1.500,00 rsd po posadi, osim u slučaju
otkazivanja posada zbog zdravstvenih razloga kada se uz potvrdu lekara kaucija ne naplaćuje.
Potrebno je, najkasnije do 1.7.2021. godine, da na email adresu vojvodina.open.palic@gmail.com na
memorandumu kluba pošaljete sledeće potvrde overene potpisom ovlašćenog lica i pečatom kluba: - o
izvršenom lekarskom pregledu sa spiskom veslača koji učestvuju na „Vojvodina Open-u“ i - o znanju plivanja
sa spiskom veslača koji učestvuju na „Vojvodina Open-u“.
Svi učesnici su dužni da poseduju uredno overene takmičarske legitimacije.
Sve ekipe same donose/obezbeđuju startne brojeve i kavalete.
Pionirske i veteranske discipline veslaju stazu dužine 1000 metara, a svi ostali 2000 metara.
Za discipline pionira GU13 i BU13 klubovi mogu prijaviti najviše po dve posade po trci. Kod ovih kategorija
(GU13 i BU13) nema kvalifikacionih trka već će sve biti finalne trke.
Svi prisutni su dužni da se pridržavaju važećih propisa u prevenciji širenja COVID – 19.
Čuvarska služba za čamce i drugu sportsku opremu koja de biti stacionirana kraj veslačke staze biće
organizovana za dve noći (1/2.7.2021. i 2/3.7.2021.) od 19:00 do 7:00 sati, a ukoliko je potrebno dodatno
organizovati čuvara, molim vas da to na vreme prijavite organizatoru, a najkasnije do 27.6.2021, kako bi se
služba organizovala.

POSEBNA NAPOMENA
•
•
•
•

Ova veslačka regata održava se na terenu koje je proglašeno za ZAŠTIĆENO PODRUČIJE OD POSEBNOG
ZNAČAJA III KATEGORIJE.
Strogo je zabranjeno bacanje smeća i uništavanje prirode.
Organizator će obezbediti dovljan broj kanti za smeće
Svako nepridržavanje biće evidentirano i prijavljeno komunalnoj policiji

Ishrana:
•
•

•
•

Domaćin regate je u mogućnosti da obezbedi ishranu kraj takmičarske staze za sve zainteresovane
učesnike po ceni od 550 din po obroku. Kompletan jelovnik možete videti na linku na web stranici
Ukoliko ste zainteresovani za ishranu po navedenim uslovima, molimo vas da prijavu pošaljete do
27.6.2021. na email adresu vojvodina.open.palic@gmail.com Prijava se šalje na formularu koji se
nalazi na linku na web stranici https://www.veslanje-palić.org.rs/vo2022/
Nakon tog roka takođe ćemo modi da prihvatimo prijavu za ishranu ali uz prethodnu proveru
mogućnosti sa dobavljačem hrane i to najkasnije do 1.7.2021. i uz 20% višu cenu.
Uplate za ishranu treba izvršiti uz prijavu kotizacije.
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Turistička ponuda i smeštaj:
•
•

•

•
•

Za informacije vezane za turističku ponudu Grada Subotice i Jezera Palić, kao i za rezervaciju i obezbeđivanje
smeštaja svi zainteresovani mogu da se obrate TO Subotice i TIC Palića:
Turistička organizacija Grada Subotice Trg slobode 1, Subotica (Gradska kuća) Telefon: 0038124670350
Radno vreme: pon-pet 8:00 - 16:00, subota 9:00 - 13:00, nedeljom zatvoreno e-mail: office@visitsubotica.rs ,
website: http://www.visitsubotica.rs
Turističko informativni centar Palić Palih heroja bb, Palić (preko puta Hotela Prezident) Telefon:
0038124753111 Radno vreme: radnim danima od 7:00 do 19:00, vikendom zatvoreno e-mail: info@palic.rs,
website: http://www.palic.rs
Svi zainteresovani mogu sami da vrše rezervaciju smeštaja ili da se na vreme obrate TO Grada Subotice.
Korisni sajtovi: www.meetinsubotica.rs , www.greeters.visitsubotica.rs , www.booking.com , www.trivago.rs
, www.smestajpalic.info , www.palic.biz

Izjava o ograničenju odgovornosti:
•

Takmičenje se održava u skladu s Pravilnikom o organizaciji takmičenja Veslačkog saveza Srbije. Svi učesnici
takmičenja nastupaju na svoju odgovornost. Organizator i tehnička lica u organizaciji ne prihvataju nikakvu
odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, povredu ili nezgodu nastalu iz bilo kojeg razloga. Svi učesnici su
dužni da poseduju uredno overene takmičarske legitimacije, zatim potvrdu lekara o izvršenom zdravstvenom
pregledu kao i izjavu o znanju plivanja.

Kontakt
•
•
•

Kontakt osoba za logistiku: Andrija Sabo Hanđa, predsednik VK „Palić“ | +381(0)607533111
Informacije: Edmond Čipak, predsednik UO VK “Palić” | +381(0)607533115
vojvodina.open.palic@gmail.com

WELCOME | DOBRODOŠLI | ДОБРОДОШЛИ | ISTEN HOZTA
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