
 

Ljubljana 22.8.2018 

 

 

RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V SPRINTU 2018 
 

 

Organizator : Kajakaška zveza Slovenije; Celovška 25, Ljubljana in KKK ČATEŽ 

 

Datum: 8.9.-9.9.2019 

 

Kraj: REKA SAVA – RADEČE 

 
Kategorije: Izpeljala se bodo tekmovanja v naslednjih kategorijah v kolikor 
bo zadostno število prijavljenih. 
Moški: 5000   m K-1 

1000 m K-1, K-2   
500 m K-1, K-2  
200     m K-1, K-2   

Ženske: 5000  m K-1 
1000 m K-1, K-2  
500 m  K-1, K-2  
200 m  K-1, K-2  

Vse navedene kategorije se bodo izpeljale v kategorijah Člani ,  Mladinci- mladinke, mlajši 

mladici- mlajše mladinke, dečki-deklice, mlajše deklice- mlajši dečki.  

Cicibanskih kategorij ni, lahko pa nastopajo v kategoriji mlajših dečkov. 

 

V prijavi obvezno navesti letnico rojstva za vsakega tekmovalca. Pri vsaki prijavi označite 

v kateri starostni kategoriji starta. 

 

Program:  

Sobota 8.9.2018  

8:30 Sestanek vodji ekip – RADEČE – PICERIJA OB SAVI 

10:00 Start tekmovanj  

1000 m kvalifikacije 

1000m finala 

 

Popoldne 500m kvalifikacije 

 

Nedelja 9.9.2018 

10:00  start tekmovanja 

500m finala 

200m kvalifikacije 

200m finala 

 

16.00 Moški + ženske 5000m 

 

17:00 Podelitev medalj 

 

Program je priloga razpisu. Ure ne veljajo kakor so zapisana ampak si sledijo na 

1000m v 7 minutnem intervalu, 500m in 200m pa v 4 minutnem intervalu 

 

 

 

Start: Start ni avtomatski. Poravnava je odgovornost štarterja. 



 

 

Cilj: Na cilju bo merjenje elektronsko s fotofinišem. 

 

Časomerilna služba: Timing Mojstrana 

 

Številke: Vsaka ekipa je sama odgovorna za zagotovitev in uporabo številk za čolne. 

 

Nagrade: Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medaljo. 

 

 

PRIJAVNINA:  10 €/tekmovalca 

 

Organizator bo proti plačilu zagotovil prehrano in sicer kosilo ob predhodnem naročilu. 

Račun za plačilo bo izstavljen klubom iz katerih prihajajo tekmovalci, ki se bodo za kosilo 

prijavili. 

Prijave so na email: Jakob.marusic@kajak-zveza.si do 5.9.2018. 

 

Spanje je mogoče lokalno. Zainteresiranim bomo sporočili naslove spalnih kapacitet. 

 

 

 

Rok prijav: Rok prijav je 5.9.2018. Upoštevajo se prijave poslane po elektronski pošti na 

naslov: ajernej@hotmail.com 

 

 

 

Pravila: Tekmuje se po pravilih ICF. 

Tekmujejo lahko tekmovalci, ki so registrirani pri KZS.  

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.  

Tekmovalci lahko tekmujejo v vseh K-1 čolnih ki zadostujejo pravilom ICF za disciplino 

sprint. 

Mlajše kategorije Dečkov- deklic ter Mlajših dečkov in mlajših deklic tekmujejo z rešilnimi 

jopiči. 

Mlajši dečki in mlajše deklice tekmujejo v K-1 čolnih 420 in K-2 520 

Na tekmovanju se bo kontrolirala teža čolnov. 

 

Informacije: 

Kajakaška zveza Slovenije, Celovška 25, Ljubljana 

Fax: 041 337374 

Email: ajernej@hotmail.com 
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