RAZPIS ZA TEKMOVANJE
V SPUSTU NA DIVJIH VODAH
»OTVORITEV 2021«

20. MAREC 2021

RAZPIS ZA TEKMOVANJE V SPUSTU NA DIVJIH VODAH
»OTVORITEV 2021«
ORGANIZATOR:

Kajak kanu klub Tacen in Kanu klub Simon

DATUM:

20. marec 2021

KRAJ:

cicibani, mlajši dečki, starejši dečki
Vikrče – Tacen (štart je pri visečem mostu na levem bregu) – VSI NASTOPAJO V SLALOM
ČOLNIH
Dolžina 1500m,Težavnost I/II
Organizator si pridržuje pravico odpovedati tekmovanje za mlajše kategorije v
primeru previsokega vodostaja !
mladinci, člani, rekreativci, veterani
Medvode – Tacen ( štart je pod elektrarno na levem bregu)
Dolžina: 4.900m, Težavnost: II/III

KATEGORIJE:

K-1 moški – cicibani, ml.dečki, st. dečki, mladinci, člani
K-1 ženske – cicibanke, ml. deklice, st. deklice, mladinke, članice
C-1 moški – ml.dečki, st. dečki, mladinci, člani
C-1 ženske – ml. deklice, st. deklice, mladinke, članice
C-2 moški – ml. dečki, st. dečki, mladinci, člani
VETERANI
REKREATIVCI

PROGRAM:
Sobota, 20.3.2021
14:00
sestanek vodij ekip na prostem ob klubskih prostorih KKK Tacen
15:00
štart Vikrče-Tacen ( cicibani, mlajši dečki, starejši dečki)
16:00
štart Medvode-Tacen (mladinci, člani, rekreativci, veterani)

PRAVILA:

Tekmovanje bo organizirano skladno s pravili ICF.
Oprema tekmovalcev mora biti usklajena s pravili ICF.

PRIJAVE:

na e-pošto: kajak.tacen@siol.net

ROK PRIJAV:

do torka 16. marec 2021

PRIJAVNINA:

10€ na tekmovalca (20€ za zakasnele prijave po roku)

NAGRADE:

Najboljši trije čolni v posamezni kategoriji prejmejo priznanja.

INFO:

kajak.tacen@siol.net

OSTALO:

V primeru, da tekmovalec nastopi v dveh kategorijah, vas prosimo, da to napišete že
v prijavi. Kasneje ne bomo prilagajali štartne liste.
Kampiranje v okolici kluba ni dovoljeno!
Med tekmovanjem v slalomu in spustu bo sejem rabljene kajakaške opreme. Kajak
kanu klub Tacen bo zagotovil prodajni prostor pri Kajak kanu klubu Tacen in prodajo
rabljene opreme. Vse vabimo, da prinesete rabljeno opremo, ki jo želite prodati.

COVID PROTOKOL:

Tekmovanje bo organizirano skladno z Odloki vlade Republike Slovenije glede
trenutne epidemiološke situacije. Organizator si pridržuje pravico, da tekmovanje
odpove najkasneje do četrtka 18.3.2021, v kolikor epidemiološke razmere ne bodo
dopuščale izvedbe tekmovanja.
Covid protokol za udeležence tekmovanja bo objavljen teden dni pred izvedbo
tekmovanja na spletnih straneh Kajak Kanu kluba Tacen (http://kajak-tacen.si/).

