
    
          

 

   

Mednarodna ICF 

 
 
 
ORGANIZATOR:  Kajak klub Soške Elektrarne
                                           Kajakaška zveza Slovenije
 
DATUM:   5. 
 
STATUS:             Mednarodna ICF ranking tekma
 
PROGA:   reka

 

PROGRAM TEKMOVANJA

PETEK 4. 4. 2014 
  
  
  
SOBOTA 5. 4. 2014 
  
  
NEDELJA 6. 4. 2014 
  
  
 
Za termin treningov v tednu pred tekmovanjem, prosimo, kontaktirajte
kkse@siol.net. 
 
PRAVILA:  ICF pravila za slalom na divjih vodah
 
PRIJAVE: 
  
Prijave bosta sprejemala Kajak klub Soške Elektrarne/
bosta sledila kvotam in pravilom ICF. Prosimo vas, da prijave ekipe (vključno s 
tekmovalci in sodniki) in imena sodelujočih posredujete najkasneje do 21. marca 
2014.  
  
 

        

         

RAZPIS 
Mednarodna ICF ranking tekma

5. – 6. 4. 2014 

Kajak klub Soške Elektrarne 
Kajakaška zveza Slovenije     

5. – 6. 4. 2014 

Mednarodna ICF ranking tekma 

reka Soča, Kajak center Solkan, Slovenija

PROGRAM TEKMOVANJA (neuradni):  

 10.00 Trening po urniku 
16.00 Zaprtje proge 
16.30 Sestanek vodij ekip 
17.30 Demo za kvalifikacije 

 10.00 Kvalifikacije- K-1Ž; C-2
14.00 Kvalifikacije– C-1M; K-1
18.30 Demo za finala 

 10.30 Polfinala – vse kategorije
14.00 Finala – vse kategorije 
16.00 Podelitev kolajn 

Za termin treningov v tednu pred tekmovanjem, prosimo, kontaktirajte

pravila za slalom na divjih vodah 

Kajak klub Soške Elektrarne/Kajakaška zveza Slovenije, ki 
bosta sledila kvotam in pravilom ICF. Prosimo vas, da prijave ekipe (vključno s 
tekmovalci in sodniki) in imena sodelujočih posredujete najkasneje do 21. marca 

                                             

                                            

ranking tekma 

  

a 

2, C-1Ž 
1M 

vse kategorije 
 

Za termin treningov v tednu pred tekmovanjem, prosimo, kontaktirajte 

Kajakaška zveza Slovenije, ki 
bosta sledila kvotam in pravilom ICF. Prosimo vas, da prijave ekipe (vključno s 
tekmovalci in sodniki) in imena sodelujočih posredujete najkasneje do 21. marca 



    
          

 

   

Kajak klub Soške elektrarne
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori
Tel: + 386 31371644  
E-mail: kkse@siol.net 

 
Število prijav za mladince je omejeno.
 

ZADNJE PRIJAVE:  28. 3. 2014
 
ŠTARTNINA:  2
 
NASTANITEV:          
Za informacije in pomoč pošljite
ali kontaktirajte Kajak klub Soške elektrar
Andrej Humar +386 31 371 644 
Tel.: +386 31371644 
E-mail: kkse@siol.net  
     
 
ZAVAROVANJE – ODGOVORNOST 
  
Vsak tekmovalec mora imeti svoje zdravstveno zavarovanje. Organizacijski odbor in 
Kajakaška zveza Slovenije zavračata vsakršno odgovornost za nesreče, 
poškodovano ali izgubljeno opremo v času tekmovanja. Med tekmo bosta 
zagotovljeni reševalna služba in medicins
Vsi tekmovalci, sodniki in člani nacionalnih zvez, ki sodelujejo na tekmovanju, to 
počnejo na lastno odgovornost. 
prostovoljci niso odgovorni za kakršne koli izgube ali poškodbe tekmovalcev, 
sodnikov in drugih oseb v zvezi z organizacijo dogodka.
 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE: 
Kajakaška zveza Slovenije 
CelovŠka 25, 1000 Ljubljana 
Slovenija  
Tel/fax: +386 1 2396612  
e-mail: kajak.zveza@siol.net
 
INFORMACIJE:  Andrej Jelenc  

andrej.jelenc@kajak

 

 

 

        

         

Kajak klub Soške elektrarne 
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica 

 
Število prijav za mladince je omejeno. 
 
28. 3. 2014 

20 € na tekmovalca  

pošljite email na kkse@siol.net  
Kajak klub Soške elektrarne: 

Andrej Humar +386 31 371 644 Kajak klub Soške elektrarne, Erjavč

  

ODGOVORNOST  

tekmovalec mora imeti svoje zdravstveno zavarovanje. Organizacijski odbor in 
Kajakaška zveza Slovenije zavračata vsakršno odgovornost za nesreče, 

škodovano ali izgubljeno opremo v času tekmovanja. Med tekmo bosta 
zagotovljeni reševalna služba in medicinska pomoč.  
Vsi tekmovalci, sodniki in člani nacionalnih zvez, ki sodelujejo na tekmovanju, to 
počnejo na lastno odgovornost. Organizacijski odbor, sponzorji, zaposleni in 
prostovoljci niso odgovorni za kakršne koli izgube ali poškodbe tekmovalcev, 

in drugih oseb v zvezi z organizacijo dogodka. 

:  
 

ka 25, 1000 Ljubljana  

mail: kajak.zveza@siol.net 

Andrej Jelenc   
andrej.jelenc@kajak-zveza.si / tel: + 386 41 745 112

                                             

                                            

eva 20, 

tekmovalec mora imeti svoje zdravstveno zavarovanje. Organizacijski odbor in 
Kajakaška zveza Slovenije zavračata vsakršno odgovornost za nesreče, 

škodovano ali izgubljeno opremo v času tekmovanja. Med tekmo bosta 

Vsi tekmovalci, sodniki in člani nacionalnih zvez, ki sodelujejo na tekmovanju, to 
Organizacijski odbor, sponzorji, zaposleni in 

prostovoljci niso odgovorni za kakršne koli izgube ali poškodbe tekmovalcev, 

: + 386 41 745 112 


