Ljubljana 13.3.2019

RAZPIS ZA IZBIRNO TEKMOVANJE ČLANOV IN U23 TER
LOČENO MLADINCEV V SPRINTU 2019
Organizator : Kajakaška zveza Slovenije; Celovška 25, Ljubljana
Datum: 4.5.-5.5.2019
Kraj: Zagreb - Jarun – Veslaški center Jarun

Kategorije: Izpeljala se bodo tekmovanja v naslednjih kategorijah.
Moški: 1000 m
K-1,
500 m
K-1,
200 m
K-1,
Ženske: 1000 m
K-1,
500 m
K-1,
200 m
K-1,
Vse navedene kategorije se bodo izpeljale v kategorijah člani-članice in mlajše članice – mlajši člani
( U23), pri čemer startajo skupaj, ter mladincev in mladink ločeno.
Izvedene bodo le kvalifikacije in finalne vožnje. Finala B ali finala C ne bodo izpeljana.
Tekmuje se na 7 progah. Linija 1 , 2 in 7, bodo imele po dva tekmovalca. Boljši tekmovalci po
lanskih rezultatih bodo startali na sredinskih linijah.
Kvalificirali za finale se bodo prvi štirje tekmovalci iz vsake skupine, ter najboljši peti po času.
Za vse slovenske tekmovalce bo odprta slačilnica v veslaškem centru.
Za vstop na Jarun je potrebno plačati dnevno parkirnino v višini 10 kun.
V dogovoru z KKK Končar je možno prenočevanje v šotorih ali v njihovih sobah. Ker je število
ležišč omejeno jih bodo dobili tisti, ki bodo prej rezervirali.
Rezervacija na:
zoran@kanuklubkoncar.hr
stipe@kanuklubkoncar.hr
Program:
Sobota 4.5.2019
8:30 Sestanek vodji ekip – veslaški center Jarun – ciljni stolp
10:00 Start tekmovanj
10.00 Kvalifikacije 500 m članice
10.10 Kvalifikacije 500m mladinke
10.30 kvalifikacije 1000m mladinci
10.50 kvalifikacije 1000m mladinke
11.10 kvalifikacije 1000m članice
11.30 kvalifikacije 1000m člani
Finale:
12.00 K-1 članice finale 500m
12.30 K-1 člani finale 1000m
12.40 K-1 mladinci finale 1000m
12.50 K-1 članice finale 1000m

13.00 K-1 mladinke finale 1000m
16.00 Kvalifikacije 500m člani
16.10 kvalifikacije 500m mladinci

Nedelja 5.5.2019
10:00 K-1 kvalifikacije 200m članice
10.10 K-1 člani 200m
10.20 K-1 mladinke 200m
10.30 k-1 mladinci 200m
11.00 K-1 članice finale 200m
11.10 k-1 člani finale 200m
11.20 K-1 mladinke finale 200m
11.30 K-1 mladinci finale 200m
12.00 K-1 člani finale 500m
12.20 K-1 mladinci finale 500m
Start: Start ni avtomatski. Poravnava je odgovornost štarterja.
Cilj: Na cilju bo merjenje elektronsko s fotofinišem.
Časomerilna služba: Kajakaška zveza Slovenije z licenciranimi sodniki – Timing Mojstrana
Številke: Vsaka ekipa je sama odgovorna za zagotovitev in uporabo številk za čolne. Osebno
številko bo zagotovila Kajakaška zveza Slovenije v obliki majice. Dvig številke bo možen le ob
predhodno plačani prijavnini.
Nagrade: Nagrad ni.
PRIJAVNINA: 10 €/tekmovalca. Kavcija za štartne številke znaša 50 eurov in se vrne pri vračilu
številk. Klubu bo izdan račun za vse prijavljene tekmovalce, ki mora biti plačan do petka 3.5.2019.
Rok prijav: Rok prijav je 12.4.2017. Upoštevajo se prijave poslane po elektronski pošti na naslov:
ajernej@hotmail.com . Kasnejša prijava ne bo mogoča. Prijavnina se plača do petka 20.4.2018.
Pravila: Tekmuje se po pravilih ICF.
Tekmujejo lahko tekmovalci, ki bodo v letu 2019 dopolnili 15 let oziroma po odobritvi s strani KZS.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Tekmovalec tekmuje v kategoriji v kateri je
prijavljen. Tekmovalec je lahko prijavljen v več kategorijah, s tem, da organizator ne bo prilagajal
časovnice.
Tekmovalci lahko tekmujejo v vseh K-1 čolnih ki zadostujejo pravilom ICF za disciplino sprint.
Na tekmovanju se bo kontrolirala teža čolnov.
Informacije:
Kajakaška zveza Slovenije, Celovška 25, Ljubljana
Tel: 041922844
Email: jakob.marusic@kajak-zveza.si

Način sestave reprezentance za svetovni pokal
Način se bo še dorekel na Komisiji za mirne vode in potrdil na Strokovnem svetu oziroma
Predsedstvu KZS.

