RAZPIS
DRŽAVNO PRVENSTVO IN IZBIRNO TEKMOVANJE EKSTREMNI
SLALOM TACEN
Organizator:

Kajakaško društvo Brkati som in Kajakaška zveza Slovenije

Datum:
Kraj:

3. JUNIJ 2017
Tacen, kajakaški poligon- težavnost 3-4
Štart je nad zapornico, cilj na koncu kajakaške proge
Minimalni pretok je 50m³- max 200m³ - merilna postaja Medno

Discipline:

K-1

Kategorije:

Člani, U23, Mladinci, v vseh disciplinah

moški - ženske

Program:
Sobota

17.45
18.00
18.30
19.45

Sestanek tekmovalcev
Kvalifikacijska vožnja (time trial)
Štart izločilnih bojev (najboljših 32)
Štart finalnih voženj

Razglasitev rezultatov takoj po končani prireditvi na samem prizorišču tekmovanja le
za absolutno kategorijo.

Štartnina: Predprijave 10 EUR na tekmovalca. Na dan tekmovanja 15 EUR na
tekmovalca. Račun bo izstavljen klubu po tekmovanju. Za tekmovalce odjavljene po 2.6.2017
se štartnina zaračuna.
Medalje in praktične nagrade za najboljše 3 v absolutni kategoriji, žreb
praktičnih nagrad za vse sodelujoče tekmovalce.

Nagrade:
Pravila:

Tekmuje se po pravilih ICF, tekmujejo lahko tekmovalci, ki bodo v letu 2017
dopolnili 14 let. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Tekmovalci lahko tekmujejo v vseh K-1 čolnih, ki zadostujejo pravilom ICF za disciplino
ekstremni slalom.
Start izočilnih bojev ni avtomatski, poravnava je odgovornost starterja.
Proga se med kvalifikacijami in finalom ne spreminja.
Za izbirne tekme štejejo končni rezultati. Najboljši slovenski tekmovalec in tekmovalka se
uvrstita na ICF SP 2017 v ekstremnem slalomu.

Na startu bo kontrola ustreznosti varnostne opreme tekmovalca – rešilni jopič in čelada.

Vodja tekmovanja:

Colin Woodgate

Žirija tekmovanja:

Žirija bo sestavljena iz Vodje tekmovanja, traserja in
predstavnika Kajakaške zveze Slovenije in glavnega sodnika.

Sojenje:

Sodijo sodniki Kajakaške zveze Slovenije z opravljeno licenco 2017.

Merjenje časa:

Merjenje časa kvalifikacij bo elektronsko. Izločilni boji, vključno s
finalom ne vključujejo merjenja časa, ampak samo vrstni red prihoda tekmovalcev v cilj.

Traser:

Matic Terčelj

Prijave:

Zadnji rok za predprijave: 2. junij 2017. Prijave na dan prireditve sprejemamo
med 15.00-17.00 uro.
Predprijave se pošlje na Kajakaško društvo Brkati som
kdbsom@gmail.com

Informacije: Matic Terčelj 040298273
Varnost:

V času tekmovanja med 18.00 in 20.00 bo zagotovljena prisotnost reševalnega
vozila in reševalca iz vode.

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, mladoletni
tekmovalci, pa so v skrbništvu trenerjev matičnih klubov.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo nastalo med
tekmovanjem ali povzročeno s strani tretjih oseb na
prireditvenem prostoru.
Kajakaško društvo Brkati som
Kajakaška zveza Slovenije
Matic Terčelj
Jakob Marušič

