KAJAK CROSS
Datum:
7. junij 2008

Organizator:
POSITIVE SPORT
Lokacija: korita pod Kamp Korenom

Program:
Sobota 7.6. 2008
10.00 Kvalifikacije
11.00 Finale
Zvečer: Podelitev nagrad – Kamp Koren

Potek tekmovanja:
Če je število tekmovalcev od 100 – 128
Zbor tekmovalcev ob 9.00 v Kampu Koren. Podelitev štartnih številk.
Kvalifikacije zjutraj ob 10.00.
Štart štirih kajakašev naenkrat. Prva dva se uvrstit v finale direktno, ostali pa po času da dopolnimo število tekmovalcev
za finale 64.
Finale ob 11.00.
Štart štirih tekmovalcev hkrati. Prva dva gresta naprej, zadnja dva izpadeta. Tako do finalne tekme, kjer je vrstni red finala,
vrstni red tekme.
TEKMOVALCI TEKMUJEJO NA LASTNO ODGOVORNOST. ORGANIZATOR NE ODGOVARJA ZA POŠKODBE
TEKMOVALCEV IN POŠKODBO OPREME.
Tekmovalci podpišejo izjavo o tekmovanju na lastno odgovornost, ter da niso pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc.

Prijave in prijavnina:
Prijave sprejemamo do 6.6.2008 do 17.00 na naslov kayak.cross@outdoor-show.org .
Prijavnina je 20 eur na tekmovalca in se poravna do 6.6.2008 na TRR: nova KBM SI56 0475 3000 0142 009.
V prijavnino je vštet štart na tekmovanju in kosilo. Število tekmovalcev je omejeno na 128.

Pravila:
Dolţina kajakov ne sme preseči 2,75m. Kajaki morajo biti nepotopljivi in imeti na obeh
straneh ročko za prijem. Obvezna je zaščitna oprema – čelada in rešilni jopič.

Nagrade:
Nagradni sklad znaša 1800 EUR + praktične nagrade.
Štartne številke:
Ţreb štartnih številk je v petek 6.6.2008 ob 17.00. Štartne številke lahko tekmovalci prevzamejo v Kampu Korenu v petek 6.6.
od 18.00 – 20.00 ali v soboto 7.6.2008 zjutraj pred tekmo v Kamp Korenu. Kavcija za štartno številko je 5€,
ki se jo vrne ob vračilu štartne številke.

Varnost:

Za varnost bodo poskrbeli reševalci na kopnem in na vodi. Na cilju pa bo rešilec in zdravnik.

Delegati:
Vodja tekmovanja: Blaţ Luţnik
Pomočnik vodje tekmovanja:

Obvezno:
Prijavljeni tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost in tudi soglaša, da sam prevzema vso kazensko in
odškodninsko odgovornost za svoja dejanja in odgovornost zanje, za kar je tudi pripravljen podpisati izjavo.
Četudi tekmovalec ni podpisan se smatra kot, da se tekmovalec z izjavo strinja in prevzema vso odgovornost
za svoja dejanja. Tekmuje se na lastno odgovornost in na lastno željo.

Pritožbe:
Pritoţba na rezultate mora biti oddana pisno s plačano kavcijo 50 eur, takoj 5 minut po končanem teku oz. po objavi rezultatov, vodj
tudi odloča o razrešitvi pritoţbe.
Pritoţba na organizatorja ni moţna.
Kavcija se v primeru upravičene pritoţbe vrne.

Spremembe:
V primeru sprememb bodo obvestila v soboto 7.6.2008 ob 9.00.

Nastanitev:
Nastanitev je mogoča v hotelu, zasebnih apartmajih ali v kampu. Za kakršnekoli informacije nam pišite na info@pozitivspot.com.

