
 

 

                                                                                              
 
 

RAZPIS 
za drţavno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za leto 2020 

 
ORGANIZATOR:  Kajakaška zveza Slovenije 
   KKK Rotoattivo 
  
DATUM:  8. 8. in 9. 8. 2020 

 
KRAJ:   Murska Sobota 
   Soboško jezero (Soboška Kamenšnica) 
     
DISCIPLINE:  K-1M, K-1Ţ, K2M; K2Ţ 
   C-1M, C1Ţ 
KATEGORIJE: člani-ce, mlajši člani-ce,  mladinci-ke 
   mlajši mladinci-ke, starejši dečki-ce, mlajši dečki-ce 
RAZDALJE:  1000m, 500m, 200m, 5000m (K1M, K1Ţ)  
   
PRIJAVE:   Kajakaška zveza Slovenije 
   E mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si  

Zadnji rok za prijave:  ponedeljek, 3. 8. 2020  
Prijave je potrebno posredovati na priloţenem formularju. 
Pri prijavi obvezno navedite letnico rojstva in starostno kategorijo, za  

 katero prijavljate tekmovalca. 
   Časovnica po kategorijah bo narejena po končanih prijavah,   
   4.8.2020, in poslana vsem klubom, udeleţencem tekmovanja.  
   Spremembe prijav bodo moţne do četrtka, 6. 8. 2020. Po tem  
   spremembe prijav ne bodo več moţne.  

Tekmovalec, ki bo v štartni listi in ne bo štartal, je diskvalificiran za 
vse ostale tekme. 

 
ŠTARTNINA:  Štartnina je 10 EUR na tekmovalca za vsak tekmovalni dan  
   (20 € za oba dni). 
    
PRAVILA:  Tekmuje se po prirejenih pravilih  ICF in KZS. Tekmuje se na 9  

progah. V kategorijah, kjer bo prijavljenih več tekmovalcev kot je mest 
za finalni nastop (9 prog), bodo izvedena predtekmovanja in finale. 
Tekmuje se na lastno odgovornost.  

 Tekmovalci, letnika 2006 in mlajši, so dolţni na tekmi nositi rešilni 
jopič. 

 Tekme bodo izvedene samo v disciplinah, kjer bodo prijavljeni vsaj 3 
čolni iz dveh različnih klubov. 

 Tekmujejo lahko tekmovalci, stari 10 let in starejši, ki imajo 
tekmovalno licenco KZS za leto 2020.  

 Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za poškodbe opreme 
ali oseb.  

 Na cilju bo organizirano tehtanje čolnov.  
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START: Start ni avtomatski. Za poravnavo in štartno proceduro bo poskrbel 

štarter. 
 
CILJ: Na cilju bo merjenje elektronsko s fotofinišem.  
 
ČASOMERILCI: Timing Mojstrana 
 
ŠTEVILKE: Vsaka ekipa je sama odgovorna za zagotovitev in uporabo številk za 

na čolne. 
 
POSEBNI POGOJI: Zaradi določil Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi v RS in Navodil za organizatorje javnih prireditev do 500 
oseb bo tekmovanje potekalo pod posebnimi pogoji. Higienska 
priporočila za preprečitev širjenja okuţbe na prireditvah so dosegljiva 
na povezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organiz
atorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars
-cov-2.pdf. 

 Ker je moţno, da se bodo priporočila do termina tekmovanja še 
spreminjala, bodo o aktualnih pogojih za udeleţbo na prireditvi vsi 
klubi obveščeni v tednu pred tekmovanjem.   

 
NAMESTITEV: V Murski Soboti in okolici je veliko moţnosti na nastanitev v kampih, 

apartmajih in hotelih. Organizator zagotavlja moţnost brezplačnega 
kampiranja na prostoru KKK Mura Krog ob Muri. Cenovno ugodna je 
namestitev v CŠOD - ju v Murski Soboti, organizator pa se je 
dogovoril tudi za posebno ugodno ceno za namestitev v Vili Jurka v 
Kriţevcih pri Ljutomeru. Vse zainteresirane klube, ki bi ţeleli 
namestitev v CŠOD ali Vili Jurka rezervirati preko KZS prosimo, da 
število oseb sporočijo na KZS do petka, 24.7.2020. 

 
 
PROGRAM:  
 
Sobota, 8. 8. 2020 
 
Sestanek vodij ekip ob 8.00 na terasi centra EXPANO ob Soboškem jezeru. 
Štart prve tekme bo ob 9.30.  
Vrstni red štartov je - enosedi 200m / enosedi 1000m,  
 - dvosedi 500m  
 
Vrstni red štartov po starostnih kategorijah:  
mlajši dečki-ce, starejši dečki-ce, mlajši mladinci-ke, starejši mladinci-ke, mlajši člani-ce, 
člani-ce 
 
Nedelja, 9. 8. 2020 
Štart prve tekme bo ob 9.30.  
Vrstni red štartov je - enosedi: 500m  
 - dvosedi 200m / dvosedi 1000m 
 - 5000m 
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Vrstni red štartov po starostnih kategorijah:  
mlajši dečki-ce, starejši dečki-ce, mlajši mladinci-ke, starejši mladinci-ke, mlajši člani-ce, 
člani-ce 
 
Organizacijski odbor 
 
 


