RAZPIS
RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA V SLALOMU ZA MLADINCE

Izbirni tekmi v slalomu za sestavo državnih reprezentanc za člane in mladince

ORGANIZATOR:

KZS/ KKSE

DATUM:

Sobota: 28.maj 2011- izbirna tekma člani,mladinci
Nedelja: 29.maj 2011- DP- Mladinci in izbirna tekma

KRAJ:

Kajak center Solkan

KATEGORIJE:

K-1 članice, člani, U23, mladinci ,mladinke (st.,ml)
C-1 članice, člani, U23, mladinci ,mladinke (st.,ml.)
C-2 člani, U23, mladinci (st.,ml.)
Moštvene vožnje

PRIJAVE:

Prijave ; kkse@siol.net , KKSE, Erjavčeva 20 5000 Nova Gorica
Prijavi se tekmovalce za obe tekmi . Označi se ali tekmovalec
nastopa na obeh tekmah ali samo na eni. Na prijavi za DP mladinci
mladinke je potrebno navesti letnico rojstva (st. ali ml.mlad.), sicer
bodo uvrščeni v najvišjo kategorijo.
Zadnji rok prijave je 24.05.2011.

STARTNINA:

10,00€ (za prijavljenega tekmovalca na tekmo)

PRAVILA:

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

PROGRAM:

PETEK: 27.05.2011
Trening: 10:00 – 17.00 po urniku inf. Kodelja
Zaprtje proge:
17.00
Postavitev proge: 17:00-18:00
SOBOTA: 28.05.2011- izbirna tekma za člane in mladince
- Sestanek vodji ekip ob 9.30 v prostorih KC
- Demo vožnja ob 10:30
- Prvi tek : 11:30
- Drugi tek: 15:30
Po končanem drugem teku postavitev proge za nedeljo

NEDELJA: 29.05. 2011 – DP mlad. in izbirna za člane in mlad.
- Demo vožnja 9:30
- Prvi tek: 10:30
- Drugi tek 14:00
- Moštvene vožnje: 30min po končanem drugem teku
- Razglasitev : 20min po končanih moštvenih vožnjah
NAGRADE: Medalje za dosežene prve tri v vsaki kategoriji na DP in
nagrade za tuje tekmovalce v kolikor doežejo eno od prvih
treh mest,

PROGA:

Težavnost: 2-3 stopnje
Traser: Sobota: Kodelja/Trampuž
Nedelja: Testen/Kuder
Predviden pretok: 55- 65m3/sek

OPOMBA: Na tekmi lahko nastopajo starejši dečki/deklice vendar naj trenerji
prijavijo le tiste, ki so sposobni odpeljati progo z predvidenim
pretokom in težavnostno postavitvijo.
Držano prvenstvo za mladince je odprtega tipa.
INFORMACIJE: Andrej Humar

031371644

KKSE

