ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ‐ SLOVENIAN OPEN 2008
RAZPIS
PROGRAM
ČETRTEK, 11.9.2008

09:00 – 15:00 Trening po skupinah – 7 skupin po 45 minut

PETEK, 12.9.2008

10:00 – 14:00
12:00 – 18:00
14:00
14:30 – 15:30
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30

Trening po skupinah – 7 skupin po 30 minut
Akreditiranje
Zaprta proga
Sestanek vodij ekip
Postavljanje proge
Demo za kvalifikacije

Sobota, 13.9.2008

08:00 – 08:30
09:30 – 15:30
16:00 – 17:00
17:30 – 18:00

Sestanek sodnikov
Kvalifikacije ( interval 45 sekund)
Postavljanje proge za polfinale‐ finale
Demo za polfinale ‐ finale

Nedelja, 14.9.2008

09:30 ‐ 11:30 Polfinale
12:00 – 13:25 FINALE

Pravila
ICF Slalom pravila, prilagojena formatu tekme svetovne serije.
Prijave:
Prijave se sprejemajo pd naslednjimi pogoji:
‐ Neomejeno število prijav na posamezno državo in kategorijo ob skupni omejitvi 200
čolnov za nastop v kvalifikacijah
‐ IV prijmeru, da bo prijavljenih več kot 200 čolnov bo rganizator izbral 200 najbolje
uvrščenih čolnov iz svetovne rang lestvice – ICF World ranking
‐ Pet najvišje uvrščenih čolnov v trenutni svetovni rang lestvici v vsaki kategoriji ( K‐1m, K‐
1ž, C‐1, C‐2) bo neposredno uvščeno v polfinale
‐ V posebnih primerih je možno določenim tekmovalcem podeliti povabilo na tekmo ( wild
card)
Kvalifikacije:
‐ Kvalifikacije vsebujejo dve vožnji, katerih rezultata se seštevata
‐ Tekmovalci, direktno uvrščeni v polfinale lahko nastopijo v kvalifikacijah, vendars se
njihovi rezultati ne upoštevajo v rezultatih kvalifikacij

Polfinale:
‐

Iz kvalifikacij se tekmovalci uvrščajo v finale po naslednjem ključu:
o Če v kvalifikacijah štarta 46 čolnov ali več se v polfinale uvrsti 35 + 5 ( 40) čolnov.
o Če v kvalifikacijah štarta 35‐45 čolnov se v polfinale uvrsti 25 + 5 ( 30) čolnov.
o Če v kvalifikacijah štarta 25‐34 čolnov se v polfinale uvrsti 15 + 5 ( 20) čolnov.
o Če v kvalifikacijah štarta 20‐24 čolnov se v polfinale uvrsti 10 + 5 ( 15) čolnov.
o Če v kvalifikacijah štarta manj kot 20 čolnov se v polfinale uvrsti 7 + 5 ( 12)
čolnov.

Čolni, direktno uvrščeni v polfinale se upoštevajo v skupnem številu čolnov prijavljenih za
kvalifikacije.
Finale:
‐

10 čolnov v vsaki kategoriji

Štartnina :
Štartnina je 20 EUR za posamezen čoln. Štarnina se plača ob prevzemu akreditacije. Zadnji rok za
prijave je 8. september 2008. Prijave , prejete osebno v času med zaključkom uadnih prija ter
postopkom dnevom akreditiranja se zaračunajo dvojno ( 40 EUR).
Prijave:
Prijava je možna le elektronsko na: http://slovenianopen.canoeworldseries.com/en/entry‐form
Nagrade:
Nagradni sklad: 10.000,00 EUR
Po kategorijah:
Kategorija K‐1m, C‐1, K‐1ž

Kategorija C‐2

1

mesto

1.000,00 EUR

1.500,00 EUR

2

mesto

500,00 EUR

750,00 EUR

3

mesto

250,00 EUR

350,00 EUR

4

mesto

100,00 EUR

100,00 EUR

5

mesto

100,00 EUR

100,00 EUR

6

mesto

100,00 EUR

100,00 EUR

Poseben bonus za tekmovalca ( v C‐2 čoln), ki zmaga z največjo časovno razliko pred drugouvrščenim
v kategoriji: 1.000,00 EUR

