9. REGATA OKOLI KOSTANJEVIŠKEGA OTOKA
ORGANIZATOR:

Čolnarna Kostanjevica na Krki -KAJAK KANU KLUB ČATEŽ in ŠPORTNO DRUŠTVO KOSTANJEVICA OB KRKI

DATUM:

NEDELJA 19. oktober 2014

PROGA:

Krka okoli Kostanjeviškega otoka (en krog cca. 1,5 km)

KATEGORIJE:

K-1 cicibanke, ml. deklice, st. deklice, mladinke, članice
K-1 cicibani, ml. dečki, st. dečki, mladinci, člani, veterani, turisti
C-1 ml. dečki, st. dečki, st. deklice
C-2 turisti, turisti-mix – nekaj kanujev lahko zagotovi organizator. OBVEZNA predhodna rezervacija!
C-8 medklubsko tekmovanje in medkrajevno tekmovanje Občine Kostanjevica na Krki (čolne zagotovi organizator)

h

Mirna voda:

Težavnost: I

MK 420 – cicibani, cicibanke, ml. dečki, ml. deklice, st. dečki, st. deklice, ml. mladinke, ml.mladinci

Start bo skupinski. Starejši dečki in deklice lahko tekmujejo v spust čolnih. V primeru, da bodo v posamezni kategoriji prijavljeni manj
kot 3 tekmovalci, bomo kategorije smiselno združili. Vsi tekmovalci, trenerji in spremljevalci ste vabljeni, da se pomerimo v
tekmovanju s turističnimi kanuji. Čolne za kategorijo C-2 turist ob predhodni prijavi lahko zagotovi organizator (brezplačno).
PROGRAM:

10.00
11.00
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
13.30
14.00
14.30
14.40

OPOZORILO:

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

NAGRADE:

Medalje za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji.

PRIJAVE:

Prijave pošljite po elektronski pošti najkasneje do ČETRTKA , 16. 10.2013 do 18.00h na naslov: kk.catez@gmail.com

STARTNINA:

5,00 EUR za otroke (od cicibanov do mlajših mladincev) in 10,00 EUR za vse ostale udeležence regate na štart.
Na dan tekmovanja je startnina 10,00 oz. 15,00 EUR.

KAJAK KANU KLUB
ČATEŽ
Topliška cesta 9
8251 Čatež ob Savi
Tel. št.:
031 381 336 Boris Irt
041 382 170 Matjaž Avšič
Elektronska pošta:
kk.catez@gmail.com

sestanek in delitev štartnih številk
začetek tekmovanja za C-2 turisti in turisti-mix (2 kroga)
start za cicibane,cicibanke (1 krog) mirna voda
start za mlajše kategorije (1 krog) mirne vode
start za cicibane, cicibanke (1 krog) divja voda
start za mlajše kategorije (1 krog) mirna voda
start za ml. mladince, mladince, člane, veterane, turiste (3 kroge);
start TEKME SUP - 1 krog
start osmercev (1 krog)
start tekmovanja v tradicionalnih kostanjeviških lesenih čolnih – 4 tekmovalci/čoln – čolni zagotovljeni
start TEKME SUP - 2 kroga – število starostnih kategorij odvisno od števila prijav - (SUP –Stand Up Paddling –
stoječe veslanje)

Po koncu tekmovanja se bomo skupaj poveselili ob pečenem kostanju in kozarcu mošta.

Čolnarna

Kostanjevica na Krki

