RAZPIS ZA TEKMO SLOVENSKEGA POKALA ZA MLAJŠE
KATEGORIJE – PUNTARSKI POKAL
Organizator:

Kajak klub Soške elektrarne

Datum:

2. junij 2018

Kraj:

Pri baru Morea ob naselju Modrej.
500m iz naselja Most na Soči proti Tolminu.

Kategorije:

K-1 cicibanke, ml. deklice, st. deklice
K-1 cicibani, ml. dečki, st. dečki,
C-1 ml. dečki, st. dečki, st. deklice
C-2 st. dečki, st deklice
C-2 mix
Možnost nastopa tudi ml. mladincev in mladincev (ne šteje za SLOPOK)

Program:

11.00 sestanek vodij ekip
Od 11.00 do 11.50 prosti trening na progi
12.00 slalom s spretnostnimi nalogami
Razglasitev rezultatov po koncu tekmovanja (14.30)

Štartnina:

10 EUR na tekmovalca (vključen topli obrok v cilju).

Nagrade:

Medalje za prve tri.

Pravila:

Tekmuje se po pravilih ICF in prilagojenih pravilih KZS.
Obvezna uporaba rešilnega jopiča in čelade.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.

Prijave:

Zadnji rok za prijave: 30. maj 2018 (sreda)
Zapoznele prijave se zaračunajo dvojno.
Prijave pošljite na:

saso.taljat@gmail.com

Kajak klub Soške elektrarne in Kajakaška zveza Slovenije razpisujeta:
2.TEKMO IX. SLO POKALA V KAJAK ŠPRINTU
2.junij 2018

ORGANIZATOR:

KKK Soške elektrarne

DATUM:

Sobota, 2.6.2018

KRAJ:

Most na Soči – Modrej (pri starem klubu)

KATEGORIJE KAJAK:
MK- 420 cicibani, cicibanke
MK- 420 ml.dečki, ml.deklice
K-1 st. dečki, deklice
K-1 mladinci, mladinke
C-1 U18
Minimalna starost tekmovalcev je 7 let.
Istega dne popoldan bo potekala tudi tekma SLO pokala v slalomu.
ČASOVNICA:
8.00 Sestanek vodij ekip
9.00 – 11.00 individualni štarti
12.00 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
TRASA:
Individualna kroţna tekma na čas Modrej-Most-Modrejce-Modrej. Dolţina trase je 1500m.
PRIJAVE:
Kajak Klub Soške Elektrarne, Pot na Breg 9, 5250 Solkan oziroma na e-mail:
zupancicregent@gmail.com
Zadnji rok prijave je torek 29.6.2018. Ob prijavi obvezno navedite letnico rojstva.
PRIJAVE SLALOM:
Popoldan istega dne se bo odvijal tudi slovenski pokal v slalomu (spretnostni poligon na mirni
vodi). Razpis najdete na straneh KZS. Štart SL tekme bo predvidoma ob 12.30. MV klubi, ki bi se
tekme radi udeleţili stopite v kontakt z Ţivo Cankar, da pomaga organizirati čolne.
ŠTARTNINA SLO POKAL :
10 EUR – na tekmovalca (vključuje topel obrok)
Zapoznele prijave se obračunajo dvojno.
PRAVILA:
Tekmuje se po prirejenih pravilih ICF in KZS. Tekmuje se na lastno odgovornost. Organizator ne
sprejema nobene odgovornosti za poškodbe opreme ali oseb.

ČASOMERILCI:
Timing Mojstrana
ŠTEVILKE:
Štartne številke zagotovi organizator.
NAGRADE:
Medalje za prve tri v vsaki kategoriji – podelitev ob 12.uri.
PARKIRANJE:
Po eno klubsko vozilo s prikolico ob klubu pri čistilni napravi na Modreju.
Gledalci in ostala klubska vozila pri klubu na drugi strani ceste.
INFORMACIJE:
zupancicregent@gmail.com, 041 269 916, Jernej Ţupančič Regent
Kajak Klub Soške elektrarne
Pot na Breg 9
5250 Solkan

