RAZPIS
DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU IN KANJU NA DIVJIH
VODAH – DISCIPLINA SPUST/SPRINT ZA DEČKE/CE in
MLAJŠE DEČKE/CE
ORGANIZATOR:

Kajak klub Soške elektrarne, Kajakaška zveza Slovenije

DATUM:

sobota: 2. september

KRAJ:

Kajakaški center Solkan

KATEGORIJE:K-1 dečki, deklice, mlajši dečki, mlajše deklice
C-1 dečki, deklice, mlajši dečki, mlajše deklice
C-2 dečki, deklice, mlajši dečki, mlajše deklice
C-2 Mx
PRIJAVE:
Prijave ; kkse@siol.net , KKSE, Pot na breg 9, 5250 Solkan
Zadnji rok za prijavo je sreda, 29. avgust.
ŠTARTNINA:

10,00€

PRAVILA:
Tekmuje se po pravilih ICF in pravilniku o državnih prvenstvih in
sklepih predsedstva KZS.

PROGRAM:
PETEK 1. 9. 2017: TRENING PO SKUPINAH – zagotovljen bo konstanten
pretok med 13:00 in17:00 uro. Tekmovalci lahko trenirajo po koncu slalom in pred
začetkom spust tekmovanja. (zaprtje proge 15 min prej)
Trening: 13:00 – 17.00 po urniku
Zaprta proga: 17:00
Sestanek vodji ekip ob 17:15 v prostorih KC

SOBOTA: 2. 9. 2017
- Prvi tek : 19:00
- Drugi tek: 20:30
- Moštvene vožnje: 21:30 oz. 15 min po končanih posamičnih
- Razglasitev : 20minut po končanih moštvenih vožnjah
NAGRADE: Medalje za dosežena prva tri mesta v vsaki razpisani kategoriji
Tekmovanje bo potekalo v večernih urah. Proga bo osvetljena. Ekipe lahko šototijona
kapacitetah Kajakaškega centra Solkan.
PROGA: Težavnost: 2-3 stopnje
Predviden pretok: 35 m3/sek
Štartni interval: 30 sek, med kategorijami 60 sek
Moštvene vožnje: 45 sek
Tekmovalci lahko štartajo v 3 kategorijah. Štartno listo bomo prilagajali kolikor bo mogoče,
ne garantiramo pa daljših intervalov med nastopi.

INFORMACIJE: kkse@siol.net , Andrej Humar 031371644
OPOMBA: Tekmovanje je državno prvenstvo za mladince in mlajše mladince. Pri prijavi je potrebno za vsakega
tekmovalca pripisati letnico rojstva.
Sklep predsedstva št. 186, iz dne 18.6. 2010, o absolutni kategoriji, določa absolutni vrstni red med posamezniki
in absolutni vrstni red med ekipami - zaradi kategorizacije tekmovalcev.
To pomeni, da so rezultati vseh tekmovalcev K-1 absolutni in je tekmovalec z najboljšim časom državni prvak
med člani K-1, iz rezultatov črtamo starejše od 23 let, in tisti ki ostane na vrhu je državni prvak U-23, nato črtamo
starejše od 18 let in imamo državnega prvaka med mladinci, ko pa odstranimo še starejše od 16 let, dobimo
državnega prvaka med mlajšimi mladinci.
Enako velja tudi za ekipe.
V ekipi pa lahko vozijo samo tekmovalci v enakih čolnih (ali vsi K1, ali vsi C1, ali vsi C2), v eni ekipi lahko
nastopijo samo tekmovalci - ke istega spola.
Lahko pa v ekipi nastopi tekmovalec, ki je med posamezniki vozil drugo kategorijo - ( PRIMER: posamezno K1,
vozi v ekipi 3xC1, vendar vozi s čolnom C1).

Pri tem sistemu (absolutne kategorije), naj bi bile vse starostne kategorije polne, nepopolne so lahko samo
najmlajše kategorije, v tem primeru mlajši mladinci v vseh kategorijah čolnov in spolov.

