RAZPIS
Državno prvenstvo v spustu na divjih vodah za člane
in mladince
Izbirni tekmovanji za sestavo reprezentance
24. maj 2014
ORGANIZATOR:

Kajak klub Soške Elektrarne
Kajakaška zveza Slovenije

DATUM:

SOBOTA, 24. maj 2014

STATUS:

državno prvenstvo v sprintu za člane in mladince in izbirno
tekmovanje za sestavo reprezentance

PROGA:

reka Soča, Kajakaški center Solkan, težavnost II-III

KATEGORIJE:

K-1 člani, članice,C-1 člani, članice,C-2člani,
K-1 mladinci, mladinke, C-1 mladinci,mladinke, C-2 mladinci
Moštvene vožnje (državno prvenstvo)

PROGRAM:

PRAVILA:

Sobota, 24. maj 2014
09:00 sestanek vodij ekip-sejna soba KC Solkan
10:00 Start 1. teka (TEKMA 1)
11:00 Start 2. teka (TEKMA 1)
13:00 ekipne vožnje
17:00 Start TEKMA 2 ( 1. tek)

Tekmuje se po pravilku o tekmovanjih KZS in ICF pravilih.
Tekmuje se na lastno odgovornost.

PRIJAVE:

Zdanji rok prijav: sreda, je 21. maj
Kajak klub Soške elektrarne
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica
Tel: + 386 31371644
E mail: kkse@siol.net

ZADNJI ROK ZA PRIJAVE: 21. 5. 2014
ŠTARTNINA:

10 € na tekmovalca
Šrartnina se obračuna glede na prejete prijave.

INFORMACIJE:

Kajak klub Soške Elektrarne
Erjavčeva 20 5000 Nova Gorica
Tel.: +386 31371644
E pošta: kkse@siol.net

OPOMBA: Tekma je izbirna tekma za sestavo mladinske in članske reprezentance v
spustu. 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.

