RAZPIS
IZBIRNA TEKMA ZA SESTAVO SPRINT REPREZENTANC
ZAGREB, 4. IN 5 MAJ 2019

ORGANIZATOR:

Kajakaška zveza Slovenije
KKK Bohinj

DATUM:

4. maj in 5. maj 2019

KRAJ:

Jarun, regatni center Zagreb

PRIJAVE:

e-mail: jakob.marusic@kajak-zveza.si
Zadnji rok za prijave je 24. april 2019.

PRIJAVNINA:

10 EUR na tekmovalca
Prijavnina mora biti poravnana na račun KZS, na osnovi
izstavljenega računa do petka, 3.5.2019
Kavcija za osebne številke je 50 € in se po vračilu številk vrne.

KATEGORIJE:

K1M
K1Ž

200m, 500m, 1000m
200m, 500m, 1000m

PRAVILA:
Tekmovalna pravila ICF. Start bo organiziran na način poravnave s
strani štarterja. Merjenje časov bo elektronsko z uporabo fotofinisha. Na cilju bo organizirano
merjenje čolnov. Vsaka ekipa je dolžna sama poskrbeti za zagotovitev in uporabo številk za čolne.
Tekmuje se v dveh starostnih kategorijah. Člani in U23 ena kategorija, mladinci druga kategorija.
Tekmovalci, ki potrdijo nastop v posamezni disciplini na podlagi neposredne uvrstitve v finale in
tekmovalci, ki se v finale uvrstijo preko kvalifikacij so dolžni nastopiti v obeh finalnih tekmah.
Časovnica se bo izdelala na osnovi prejetih prijav in bo posredovana klubom do 29.4.2019.
Na osnovi sprejetih kriterijev in rezultatov izbirnih tekem bo strokovni svet predsedstvu predlagal
ekipo za tekmovalni del sezone.
PRAVICA NASTOPA:
Pravico nastopa na tekmovanju imajo vsi tekmovalci, registrirani pri
kajakaški zvezi Slovenije, letnika 2004 in starejši.
Tekmovalci, vključeni v članski, U23 in mladinski program sofinanciranja zimskega dela priprav ter
zmagovalci izbirnih tekem za sprint za sezono 2018 imajo nastop v finalih zagotovljen, če potrdijo
nastop v posamezni discipnini do zadnjega dne roka za prijave. V primeru večjega števila prijav si
drugi tekmovalci nastop v finalih zagotovijo preko kvalifikacij. V primeru prijave v disciplini C1 se
tekmovalce vključi v eno od kvalifikacijskih skupin druge kategorije.
PROGRAM:

sobota, 4.5.2019
08:30
sestanek vodij ekip- ciljni stolp- Jarun
10:00
Kvalifikacije K1M 200m člani / mladinci
Kvalifikacije K1M 1000m člani / mladinci
Kvalifikacije K1M 500m člani / mladinci
14:00

16:00

Finale 1 K1M 200m člani / mladinci
Finale 1 K1Ž 200m članice / mladinke
Finale 1 K1M 1000m člani/ mladinci
Finale 1 K1Ž 1000m člani/ mladinci
Finale 2 K1M 200m člani / mladinci
Finale 2 K1Ž 200m članice / mladinke

nedelja, 5.5.2019
10:00
Finale 2 K1M 1000m člani / mladinci
Finale 2 K1Ž 1000m članice / mladinke
13:00
Finale 1 K1M 500m člani/ mladinci
Finale 1 K1Ž 500m članice / mladinke
16:00
Finale 2 K1M 500m člani/ mladinci
Finale 2 K1Ž 500m članice / mladinke
VODSTVO TEKMOVANJA: Jakob Marušič, vodja tekmovanja
Stane Klemenc, glavni sodnik
MERJENJE ČASOV:

Timing Mojstrana

INFORMACIJE:

Jakob Marušič, jakob.marusic@kajak-zveza.si / mobi: 041 922 844

