RAZPIS
DRŽAVNEGA PRVENSTVO V KAJAKU IN KANUJU
NA DIVJIH VODAH ZA MLAJŠE KATEGORIJE - SPUST SPRINT
KKK KRŠKO
Narpel 33
8270 Krško

ORGANIZATOR:

Kajak kanu klub Krško, Kajakaška zveza Slovenije

DATUM:

nedelja, 1. september 2013

KRAJ:

Krško

PROGA:

reka Sava pri krškem mostu,
dolžina proge cca. 200 m, štart nad mostom na levi strani, cilj 150 m
pod mostom
težavnostna stopnja I. – II.

KATEGORIJE:

K-1 mlajše dečke/deklice, starejši dečki/deklice, cicibani/ -ke*
C-1 mlajše dečki/deklice, starejši dečki/deklice
C-2 starejši dečki

INFORMACIJE:
041 275 794 (Matej Malus)

*kategorija ne šteje za DRŽAVNO PRVENSTVO, temveč le za slovenski pokal

kajak.kanu.krsko@gmail.com

MERITVE ČASOV:

TIMING MOJSTRANA

PROGRAM:

08:30 sestanek vodij ekip na cilju (igrišče nasproti Mladinskega
centra Krško)
9:00 delitev štartnih številk
10:00 štart 1. teka
Razglasitev rezultatov bo približno 30 po koncu tekmovanja moštev.

ŠTARTNINA:

5,00 € , kasnejše prijave se plačajo dvojno (10,00 €)
(gotovina na tekmi ali naročilnica kluba)

PRAVILA:

Pravila ICF in navodila TTK KZS.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

NAGRADE:

Medalje za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji.

PRIJAVE:

 Kajak kanu klub Krško, Narpel 33, 8270 Krško
e-mail: kajak.kanu.krsko@gmail.com
Zadnji rok za prijave je četrtek 29. 8. 2013.
Po tem datumu se prijave plačajo dvojno.

Generalni pokrovitelj
prireditve
VODJA
TEKMOVANJA:

Gašper Rostohar

Kajak kanu klub Krško

PONUDBA ZA BIVANJE
V MLADINSKEM HOTELU KRŠKO

Nočitve:
več posteljne sobe (triposteljna, osemposteljna in devetposteljna); skupne kopalnice in kuhinja
nočitev: 12,0 €/oseba/noč + 0,92 € turistična taksa
zajtrk (po želji): 2,5 €/oseba/dan

* brisače in posteljnina so vključene v ceno.
V sobah in v celem hostlu je brezplačen wi-fi. Spodaj v pritličju je cyber cafee z brezplačnim wi-fi ter 2 računalnikoma, ravno tako je tam
tudi računalniška učilnica z 12 računalniki. Prostori so odprti čez teden do 22.00, ob koncih tedna pa do 24.00 ure.
Tudi v seminarskih sobah, ki jih boste uporabljali je brezplačen wi-fi.

Rezervacije in informacije:
Katarina Ceglar
vodja MC Hotela
Tel. št.: 07/ 48 82 287
Faks: 07/ 48 82 285
Mob. št.: 040/ 171 371
E-mail: katarina@mc-krsko.si

