RAZPIS
IZBIRNA TEKMOVANJA KAJAK SLALOM TACEN 1,2
Organizator:

Kajakaška zveza Slovenije

Datum:
Kraj:

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

Discipline:

K-1
moški - ženske
C-1,C-2 moški – ženske

Kategorije:

Člani, U23, Mladinci, v vseh disciplinah

Program:
Sobota

8.30
9.00
10.10
10.20
12.00

Sestanek vodji ekip
Demonstracijska vožnja
Predtekmovalci
Štart prve vožnje - kvalifikacij
Štart finalnih voženj

Nedelja

8.30
9.00
10.10
10.20
12.00

Sestanek vodji ekip
Demonstracijska vožnja
Predtekmovalci
Štart prve vožnje - kvalifikacije
Štart finalnih voženj

Razglasitev rezultatov 30' po končani prireditvi na samem prizorišču tekmovanja le
za absolutno kategorijo.

Štartnina: 10 EUR na tekmovalca po tekmovanju. Račun bo izstavljen klubu po
tekmovanju. Za tekmovalce odjavljene po 3.5.2017 se štartnina zaračuna.

Nagrade:

Medalje za najboljše 3 v absolutni kategoriji.

Pravila:

Tekmuje se po pravilih ICF in kriterijih za izbor reprezentance KZS
Proga se med kvalifikacijami in finalom ne spreminja.
Za izbirne tekme šteje rezultat iz finalne vožnje.
Število čolnov, ki se kvalificirajo v finale:

K1M: 10 absolutno / 10 U23 / 10 U18
C1M: 8 absolutno / 6 U23 / 6 U18
K1Ž: 6 absolutno / 6 U23 / 6 U18
C1Ž: 4 absolutno / 4 U23 / 4 U18
C2 in C2 mix: vsi
Pravila uvrstitve v finale: v finalno vožnjo se uvrsti prvih 4-10 tekmovalcev po
kategoriji, s tem, da bodo mlajši uvrščeni v absolutno kategorijo v kolikor bodo
hitrejši od starejših tekmovalcev. Njihova kategorija se s tem ne razširi.
Mladinci se lahko uvrstilo le v absolutno kategorijo in ne v U23 kategorijo.
Na cilju bo kontrola teže čolnov, ter ustreznosti varnostne opreme tekmovalca
– rešilni jopič in čelada.

Vodja tekmovanja:

Jakob Marušič

Žirija tekmovanja:

Žirija bo sestavljena iz Vodje tekmovanja, Vodje vrhunskega
športa in izbranega trenerja. Trener član žirije za posamezno
tekmo se izbere na sestanku vodji ekip pred tekmovanjem.

Sojenje:

Sodijo sodniki Kajakaške zveze Slovenije z opravljeno licenco 2017.

Merjenje časa:

Merjenje časa bo elektronsko in ga bo zagotavljala Mojstrana Timing.

Traser:

Traserji za vsako tekmo posebej bodo izžrebani v petek 5.5.2017 ob 16.10 uri.
Žreb ob predhodni prijavi kandidatov bo potekal na kajakaškem poligonu
Tacen.

Prijave:

Zadnji rok za prijave: 1. maj 2017, Do 3.5. bo vsem prijavljenim posredovana

štartna lista.
Prijave se pošlje na Kajakaška zveza Slovenije
Jakob.Marusic@kajak-zveza.si

Informacije: Jernej Abramič 041337374
Varnost:

V času tekmovanja med 9.30 in 13.30 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.
Kajakaška zveza Slovenije
Jakob Marušič

