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ekipno tekmovanje v veslanju z ekološko noto

Enkratna priložnost veslanja na veslaški progi šampionov  
v atraktivnih lesenih čolnih canotcas za 11 tekmovalcev.  
Bodite del veslaške ekipe in se nam pridružite na Rowmanii na 
Blejskem jezeru v soboto, 18. maja 2019, od 14. ure dalje!

V sklopu predsedovanja Romunije Svetu Evropske unije veleposlaništvo Romunije v Republiki Sloveniji v 
sodelovanju z združenjem Ivana Patzaichina - Mila 23 in Bled Rowing Events Team organizira zanimivo in 
sporočilno tekmovanje v veslanju na Blejskem jezeru. 

Vabljeni, da preživite čas v naravi in uživate v povezovanju z njenimi vrednotami. Dogodek  
spodbuja ekološki turizem in njegova načela ter združuje ljubitelje športnih aktivnosti na vodi. 
Veslanje velja za čisti šport, podprite nas pri ozaveščanju skrbi za okolje!

Spoznajte ustanovitelja gibanja Rowmania, romunskega kanuista Ivana Patzaichina, štirikratnega 
olimpijskega prvaka in borca za ohranitev neokrnjene delte reke Donave. Pridružite se mnogim,  
ki so veslali za dober namen že v Londonu, na Dunaju, v Bratislavi in Budimpešti.  

Sodelovanje je brezplačno, za več informacij in prijavo kontaktirajte vodjo organizacijske ekipe Jerneja Slivnika 
- mail jernej.slivnik@vzs.si, tel. 040 366413. 

PRAVILA TEKMOVANJA Vsaka ekipa je sestavljena iz 11 veslačev, ne glede na starost, športno ozadje ali izkušnje. 
Dolžina tekmovalne proge je 200 m. Pred tekmovanjem bo potekal 15 minutni obvezni tehnični sestanek za vse ekipe.  
Vsak sodelujoči prejme majico in diplomo o sodelovanju, najboljše tri ekipe tudi medalje.  
Na prizorišču bo poskrbljeno tudi za brezplačno ponudbo hrane in pijače za sodelujoče.


