
 

3. DRŽAVNO PRVENSTVO V DRAGONBOAT  

 

LJUBLJANA 2019 
 14. september  2019 

 

 

ORGANIZATOR  Kajakaška zveza Slovenije 

    Kajak  Kanu klub Ljubljana 

 

DATUM   Sobota, 14. september 2019 

 

PROGA   reka Ljubljanica 

    Start: KKK Ljubljana Levi bregi, 
Cilj: KKK Ljubljana Desni breg 
Dolžina 200m start proti toku 

 

KATEGORIJE  Člani:    Mešano moški in ženske 

     Mladinci: Mešano moški in ženske 
     
Čoln sestavlja posadka s 8 člani ter en bobnar in en krmar v vsakem čolnu. 
Krmar in bobnar sta lahko starejša v mlajši kategoriji. 
V ekipi morajo biti predstavniki obeh spolov. 
 
Kategorija je veljavna, če v njej startajo vsaj 3 čolni iz dveh različnih klubov. 
Tekmovanje poteka po sistemu trobojev na izpadanje.  
 
Vse ekipe se najprej pomerijo v vožnji na čas. 
 
Trojice bodo določene glede na dosežen čas in sicer najboljši se pomerjo z 
najslabšimi.  
 
Zadnja faza tekmovanja, ki določa razvrstitev na vrhu je A finale, ki določa 1., 2. 
in 3. Mesto. Ostali so razvršenigtlede na dosežen krog tekmovanja. 
 
A finale se organizira tako za člane kakor za mladince. 
     

PROGRAM 

Sobota,  15. september 2018 
15:00    Sestanek in delitev štartnih številk na 

Kajak kanu klubu Ljubljana, Livada 31, Ljubljana 
Posadka v čolnih se menja na betonskem pomolu na KKK LJ Desni breg. 
16:00    KKK LJ Levi breg posamične vožnje na čas 
18.00    KKK LJ Levi breg  dvoboji na izpadanje.  
Skupine bodo določene glede na dosežen čas in sicer najboljši se pomeri z 
najslabšim. Drugi najboljši z drugim najslabšim in tako dalje. Zmagovalec gre 
naprej.  Mladinci tekmujejo skupaj s člani. Najbolje uvrščena dva mladinska čolna 
se pomerita še med seboj. 
20.00     Razglasitev najboljših in podelitev medalj. 
 



 

  

PRIJAVE   Kajakaška zveza Slovenije,  Ljubljana 

    Tel,Fax:+ 386 1 2396611   
 e-mail: jakob.marusic@kajak-zveza.si 
 

ROK ZA PRIJAVE  12. september 2018 

   

STARTNINA   5 EURO na tekmovalca 

     

 

NAGRADE  

Pokal za zmagovalno ekipo.  
Medalje za vse člane ekipe.   

      
 

INFORMACIJE Jakob Marušič, e mail: jakob.marusic@kajak-zveza.si,  

mobitel: + 386 41 922088 
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