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Tagliamento Kayak Sprint 2008
The First Challenge

NEDELJA 18. MAJ
Prvi Slalom šprint na brzicah reke Tagliamento
Reka v Carnii – Friuli – Venezia Giulia (Italija )
Zabavna tekma z zaninimivimi nagradami.
Tekma se bo dogajala 18. Maja v vasici Forni di Sopra V Friuli Dolomitih, na
spektakularni reki Tagliamento.
Odvijala se bo na 400m dolgem odseku in bo prav lepo v celoti vidna z obrežja
reke.
Gre za 4. težavnostno stopnjo brzic na reki, na kateri bo gostovalo 6 skupin;
Profesionalci, Mlajši, Amaterji, panoga tekmovalcev do 40.-ega leta, po 40.-tem
letu, nad 50 let, ženske.
Nagrada za profesionalno kategorijo je 700€ za 1. mesto, 350€za 2. mesto, ter
250€za 3. mesto.
Majhne nagrade čakajo tudi tekmovalce ostalih kategorij.
1. mesto; 700€
€
2. mesto; 350€
€
3. mesto; 250€
€
Nagrade tudi za ostale udeležence,
različnih kategorij.

PRAVILA TEKME
*Osnovno pravilo
Tekma individualnega downhill šprinta pomeni, priti na cilj v najkrajšem možnem času. Dogaja pa se na delu nad in
pod Sacrovint mostom, v kraju Forni di Sotto ( UD ), v raztežaju 400 m, z brzicami do 4 stopnje.
Tekmuje se posamezno, s svojim kajakom, veslom in ostalo opremo, katera je obvezna pri kajakaštvu. Prepoveduje
nadomestnike in se kaznuje tudi z izklučitvijo.
Organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovalcev , ter poškodb predmetov.
*Privolenja tekmovalca
Tekma je odprta za vse tekmovalce, ki se zavedajo težavnosti tekmovanja. Mlajši tekmovalci morajo priti v
prisotnosti staršev, oziroma tekmujejo lahko le s podpisom odgovorne osebe / starši, trenerji.
*Pravila obleke
Tekmovalci morajo nositi obleko, ki je primerna za spust s kajakom po reki in je primerna za temperaturo hladne
reke, nositi mora čelado, ter rešilni jopič z reševalnim pasom.
*Sprejemljivi kajaki
Kajak daljši od 2.75m, v tej tekmi ni dovoljen, imeti mora ročki oz. Držala na obeh koncih kajaka, v notranjost naj
bo nameščen balon. Kajak mora biti primeren za divje vode.
Tekma dovoljuje tudi kajake za rodeo in torrent, vse dokler imajo certifikat proizvajalca.
*Diskvalifikacija
Organizacijska Nepristranska komisija, lahko izključi vsakega tekmovalca, ki ne spoštuje pravil in je zato nevaren za
kakršnokoli nesrečo. Izključen je lahko vsak tekmovalec, katerega mere kajaka niso sprejemljive za tekmo.Čelade, ki
so primerne le za rodeo, niso sprejemljive, primerne morajo biti za spust po rečnih brzicah.Prav tako se ne sme
uporabljati nekih nadomestkov za plovbo, ki niso predpisani za kajakaštvo. Če kajak izpade iz normativov, lahko
tekmovalec s pravim kajakom štarta le s privolitvijo komisije.
*Štartnina
Vsak tekmovalec mora izpolniti obrazec, kjer bodo razvidni vsi podatki, ter bo razvidno v kateri panogi bo nastopil.
Štartnina znaša 20€ in vključuje lahko kosilo na točki tekme.
Do 16. Maja, mora biti prijavnica oddana na email naslov; info@fornidisopra.net. Prijavnica bo dokončno potrjena s
plačilom 20€ na pošti, kjer se sklicujete na št: 14937338 , Comune di Sopra, Servizio di Tesoreria.
Štart najavite na štartni točki, kjer se zglasite 17. Maja med 9. in 10. uro. Štartna točka bo locirana v bližini Sacrovint
mosta. Število je omejeno na 100 tekmovalcev zaradi varnosti.
*Zdravstveno potrdilo
Potrdilo, katerega vsak tekmovalec podpiše, vsebuje, da je tekmovalec zdrav, ter da pred tekmo ni užil nobenih
opojnih substanc.
*Štartne številke
Izdana bo ob registraciji tekmovalca, za katero bodo vzeli akontacijo 5€, katera bo ob vrnitvi številke povrnjena.
*Kraj srečanja
Posredovanje informacij, ter mesto srečanja, bo ob 9.30 uri, 18. Maja v pisarni, katera je locirana v bližini mostu
Sacrovint v Forni di Sotto, v neposredni bližini štartne točke. Tekma se prične ob 10.30 uri.
*Varnost
Postavljena bo na vseh težjih delih reke.
*Časovne ure
Postavljene bodo nad in pod mostom Sacrovint, zanje pa bodo skrbela nepristranska komisija, sodniki in tehnični
sodniki.
*Kvalifikacija in zmagovalci
Minute in sekunde, bodo preštete ob prihodu na cilj.Rezulati bodo znani kmalu po prihodu vseh tekmovalcev cilj.

*Spremembe
Tekma je lahko prestavljena tako datumsko kot na tudi drug del reke, ob primeru premajhnega vodotoka.
*Prilagajanja
Vsa prilagajanja in spremembe bodo jasna ob dajanju informacij, na info točki, pred tekmo.
*Splošna pravila
V izogib vsem težavam z lokalno skupnostjo, vas prosimo, da avtomobile parkirate na parkirišču, ki bo pripravljen
prav za to tekmo.
*Kategorije
1—Profesionalni Kajakaši
2—Mlajši tekmovalci
3—Amaterji
4—nad 40 let
5—nad 50 let
6—Ženske

*Predlogi in druženje
Plačilo registracije stane 20€, katera vsebuje lahko kosilo v bližini tekmovalne točke.Nedelja popoldne- možnost
relaxacijskega spusta z raftom, ter panoramski pregled na reki. Tagliamento. Cena za prvih 12 prijavljenih ljudi
znaša 15€ na osebo. Normalna cena 35€ na osebo za rafting izlet.
*Vikend ponudba
-Sobotni prihod –vsebuje prijavnino s hotelsko sobo v hotelu s 3 zvezdicami, v kateri je kopalnica. Vsebuje tudi
sobotno večerjo, nedeljski zajtrk , ter lahko kosilo na točki kjer se bo odvijala tekma. Cena na osebo ; 68 €,
enosposteljna soba 75€
-Petkov prihod – vsebuje prijavnino + 2 nočitvi v hotelu s 3 zvezdicami, petkovo večerjo, sobotni zajtrk in večerjo,
nedeljski zajtrk in lahko kosilo na točki tekme. Cena ; 110€ na osebo, ter 124€ za enoposteljno sobo.Vključena je
tudi pijača.
*Možno je tudi narediti rezervacijo za kamp. Vprašajte za vikend paket.

Zgornja dolina reke Tagliamento, Dolomiti Friuli, mesto tekme most Sacrovint

Kako do Forni di Sotto
Do te točke lahko pridete po dveh različnih poteh.
Pojdite na avtocesto A23, do Carnia izhod. Izhod pred Tolmezzom,
potem sledi oznakam proti Villa Santina in nato proti Forni di Sopra.
Forni di Sotto je približno 1 uro oddaljen od avtocestnega izhoda.

Po ceti Benetke – Longarone, kjer je tudi najbolša pot za vse
Italijanske regije, razen za Friuli Benetke Giulia.
Po cesti A27 Benetke –Belluno do izhoda Longarone. Od tod
naprej sledite napisu Cortina in naprej Tai di Cadore , ter
Auronzo. V Auronzu naletite na most, od tam naprej pa proti
Forni di Sopra čez prelaz Mauria.
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Informacije
o tekmi:
Alpin Action
Pietro Linda
E-mail: alpinaction@libero.it
Tel: (++386) 51 336 968
Cell. (++39) 348 380 1633

o nastanitvi in transportu:
Consorzio Servizi Turistici
Forni di Sopra
Tel: 0433 88 553
E-mail: info@fornidisopra.net
Via Cadore 1
33024 Forni di Sopra (UD)

ostale informacije:
Information board office; Občina Forni di Sopra

Cristiana Mainardis — Tel. 0433 88056
E-mail: segretario@fornidisopra.org
www.fornidisopra.org
Sponzorji tekme so:
Občini
Ampezzo

Sodelujejo in
pomagajo:

Občini
Forni di Sopra

www.alpinaction.it

www.fornidisopra.net

Promovirano v sodelovanju z:

Občini
Forni di Sotto

Občini
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www.kayaksession.com
www.aquaticlifemagazine.com
www.playboatingitalia.com
www.canoafriuli.com
www.turismofvg.it
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