Državno prvenstvo
KAJAKAŠKI MARATON
LJUBLJANICA 2020
Ljubljana, 12. december 2020

ORGANIZATOR

Kajakaška zveza Slovenije
Kajak Kanu klub Ljubljana

DATUM

Sobota, 12.12.2020

PROGA

reka Ljubljanica
Start maratona Kajak kanu klub Ljubljana
Tekmovalna proga so krogi med Špico in oznako 2 km( nad
Avtocestnim mostom)
Dolžina:
20 km – klasični maraton ( 4 krogi)
5 km – kratki maraton ( 1 krog)

KATEGORIJE

Člani: K-1m, C-1m, K-1ž , C-1 ž, K-2m, K-2 ž , C-2 m, C-2 ž
SUP
moški, ženske
Kategorija je veljavna, če v njej startajo vsaj 3 čolni iz dveh
različnih klubov.
Tekmovalci z različnimi čolni a isto starostjo bodo razvrščeni v
isto kategorijo.
Skladno s pravilnikom KZS lahko na prvenstvu nastopijo vsi
tekmovalci, ki so dopolnili 15 let.

START:
Starta se v skupinah pri čemer se bo zahtevala medsebojna
razdalja 2m. Skupine bodo v več vrstah. Organizator bo
tekmovalce razdelil v vrste tako, da bodo pričakovano hitrejši
spredaj, pričakovano počasnejši pa v vrstah za njimi.
PROGRAM
Sobota, 12.12.2020
10:00
11:00
13:00
14:00

Sestanek in delitev štartnih številk na
Kajak kanu klubu Ljubljana, Livada 31, Ljubljana
Start Vseh kategorij
Prihodi v cilj tekmovalcev
Zaključek prireditve

PRIJAVE

Kajakaška zveza Slovenije
Tel,Fax:+ 386 41 922844
e-mail: Jakob.marusic@kajak-zveza.si

ROK ZA PRIJAVE

7.12.2020

STARTNINA

10 EURO za posameznega tekmovalca
20 EURO za prijave na dan tekmovanja

NAGRADE

Medalje za prve tri v vsaki kategoriji
Nagrada za najhitrejši čas

INFORMACIJE

Andrej Jelenc, e mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si,
mobitel: + 386 41 745 112

COVID PROTOKOL
Trenerji bodo za vse svoje tekmovalce podpisali izjavo, da na
dan tekmovanja nima znakov ali simptomov okuženosti s COVID -19. Ravno tako ne smejo
nastopiti tekmovalci, ki so v karanteni ali samoizolaciji ali vedo, da so okuženi in ne kažejo
znakov bolezni.
Organizator bo meril temperaturo tekmovalcem pri prevzemu startnih številk.
Skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih aktivnosti, je
organizacija državnega prvenstva v individualnih športih skladno s drugo točko tretjega člena
odloka dovoljena.
S tem, pa je skladno s tretjo točko tretjega člena istega odloka, dovoljen tudi trening vsem
tekmovalcem, ki se pripravljajo na nastop na državnem prvenstvu.

PROGA:

START IN CILJ:

