
RRAAZZPPIISS
DRŽAVNO PRVENSTVO 2013

v SLALOMU za mlajše kategorije

in tekma v SLALOMU za cicibane in ostale kategorije

ORGANIZATOR: KAJAK KANU KLUB ČATEŽ

DATUM: 31. avgust 2013

PROGA: ŠRC Grič (cca. 280m, ) Težavnost: I-II

KATEGORIJE: K-1 st. deklice, ml. deklice, cicibanke*
K-1 st. dečki, ml. dečki, cicibani*
C-1 st. dečki, ml. dečki, ml. deklice, st. deklice
C-2 st. dečki, ml. dečki*
* kategorija ne šteje za DRŽAVNO PRVENSTVO

Kategorije skupinskih voženj bomo javili naknadno – potrebno uskladiti s pravilnikom

C2 ml. dečki – bodo šteli rezultati tudi med C2 starejši dečki( absolutno) +  posebej samo za C2 ml.dečke
Kategorije se šteje za popolno, če so v njej tekmujejo vsaj 3 tekmovalci iz dveh različnih klubov.
Nepopolne kategorije bomo smiselno združili oz. če ne bo možno, odpovedali.

PROGRAM: 09.30 sestanek vodij ekip v športno rekreativnem centru Grič
11.00 začetek tekmovanja

Razglasitev rezultatov bo približno 30-40 minut po končanem
tekmovanju.

MERITVE ČASOV: Timing Mojstrana

VODJA TEKMOVANJA: Matjaž Avšič gsm: 041 382 170

OPOZORILO: Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Tekmuje se po pravilih
IFC. Organizator zagotovi reševalca na vodi na kritičnih točkah.
Vsi čolni morajo biti nepotopljivi!

NAGRADE: Medalje za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji.

PRIJAVE: Prijave pošljite po elektronski pošti: kk.catez@gmail.com
Kontakt: 040 757 756 Mitja Oštrbenk

KAJAK KANU KLUB
ČATEŽ

Čateška ulica 3
8250 Brežice

Tel. št.:
040 757 756 Mitja Oštrbenk

041 382 170 Matjaž Avšič
031 381 336 Boris Irt

Elektronska pošta:
kk.catez@gmail.com

(gotovina na tekmi ali naročilnica kluba)

Prijave pošljite najkasneje do SREDE, 28. junija 2013 do 10.00h
Pripravili bomo predlog štartne liste in vam jo poslali v predogled.
Javite nam za tekmovalce, ki bodo startali v več disciplinah – da tako pripravimo
startno listo

STARTNINA: 5 EUR (za prijavljenega tekmovalca na start )- 10 EUR za prijave
prejete po roku ali na dan tekmovanja

Čatež ob Savi, 13.8.2013 PREDSEDNIK
Boris IRT


