
RAZPIS

ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V SLALOMU

ORGANIZATOR: Kajak klub Soške elektrarne, Kajakaška zveza Slovenije

DATUM: Sobota, 2. maj 2015

KRAJ: Kajakaški center Solkan

KATEGORIJE: K-1 M, K1Ž, C1M, C1Ž, C-2 (člani/članice)

PRIJAVE:                 Prijave ; kkse@siol.net , KKSE,  Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica
Zadnji rok za prijavo je sreda, 29. april. Štartnina bo obračunana glede na
do tega dneva prispele prijave.

ŠTARTNINA:          10,00 €

PRAVILA:               Tekmuje se po pravilih ICF in pravilniku o državnih prvenstvih in
sklepih predsedstva KZS

PROGRAM: PETEK:  1. 5. 2015 – zagotovljen bo konstanten pretok med 10:00 in
17:00.

Trening: 10:00 – 17:00 po urniku
Zaprta proga: 17:00
Postavitev proge: 17:00 – 18:00
Sestanek vodji ekip ob 17:00 v prostorih KC
Demo vožnja ob 18:00
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SOBOTA: 2. 5. 2015

- Prvi tek : 09:30
- Drugi tek:   13:00
- Moštvene vožnje: 15:15
- Razglasitev : 20 minut po končanih moštvenih vožnjah

NAGRADE:  Medalje za dosežena prva tri mesta v vsaki razpisani kategoriji

PROGA: Težavnost:   2–3 stopnje
Predviden/zaprošen  pretok: 40 m3/sek
Štartni interval: 45 sek, med kategorijami 90 sek

INFORMACIJE: kkse@siol.net , Andrej Humar 031 371 644

OPOMBA: Tekmovanje je državno prvenstvo za člane. Pri prijavi je potrebno za vsakega tekmovalca pripisati
letnico rojstva. Na tekmovanju lahko tekmujejo tekmovalci iz kategorij člani, mlajši člani ter mladinci (st. in ml.).
Prijave mlajših kategorij (dečki/deklice) ne bodo sprejete.
Tekmovanje je tudi izbirno tekmovanje za člane, mlajše člane in mladince. Na tekmovanju bodo v svojem bloku
štartali tudi tekmovalci Italije. Prvi tek prvi, drugi tek pa med posameznimi kategorijami državnega prvenstva in
moštvenimi vožnjami.
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