
 

Ljubljana 25.1.2018 

 

 

RAZPIS ZA IZBIRNO TEKMOVANJE ZA KVALIFIKACIJE 

ZA MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE 2018 
 

 

Organizator : Kajakaška zveza Slovenije; Celovška 25, Ljubljana 

 

Datum: 10.3.2018 

 

Kraj: BOHINJ 

 
Kategorije:  
K-1 ţenske, moški sprint 
K-1 ţenske, moški slalom 
C-1 ţenske, moški sprint 
C-1 ţenske, moški slalom 
 

  
Tekmuje se v čolnih slalom v slalom tekmi in sprint čolnih. Sprint čolni morajo biti 

širine manj kakor 45cm.   

 

Predpogoj za udeleţbo na izbirnem tekmovanju je znanje eskimskega obrata. 

 

Število tekmovalcev, ki se lahko kvalificirajo za nastop v kvalifikacijah v Barceloni, je 

naslednje:  

K1M - 2 tekmovalca / C1M - 2 tekmovalca,  

K1Ţ - 2 tekmovalki / C1Ţ - 2 tekmovalki.  

 

Na tekmovanju lahko nastopajo tekmovalci in tekmovalke, rojeni med 1. 1. 2002 in 

31. 12. 2003.  

 

Vsi tekmovalci, ki nastopajo v kvalifikacijskem tekmovanju, morajo nastopati na 

tekmi v slalomu in na tekmi v sprintu.  

 

Format tekmovanja v slalomu na MOI je paralelna slalomska tekma med bojami na 

mirni vodi, ki vsebuje tudi eskimski obrat. Postavitev proge in boj je standardizirana 

in je del dokumenta kvalifikacijskega sistema za MOI 2018.  

 

Format tekmovanja v sprintu je paralelni sprint na progi v obliki osmice. Proga je 

standardizirana in je del dokumenta kvalifikacijskega sistema za MOI 2018.  

 

Na izbirnih tekmah se tekmuje na progah, ki so čim boljši pribliţek standardizirani 

progi, na kakršni se bo tekmovalo na kvalifikacijah za MOI.  

 

V primeru slabega vremena se lahko v slalomski tekmi iz tekme izključi eskimski 

obrat. V tem primeru se izvede posebno preverjanje izvedbe eskimskega obrata. Da je 

tekmovalec vključen v ekipo, mora biti sposoben izvedbe eskimskega obrata v prvem 

poskusu.  

 



 

Za določitev rangov se izvedeta dve individualni voţnji v slalomu in dve individualni 

voţnji v sprintu. Za rang posamezne discipline se upošteva boljši rezultat (slabši 

rezultat se briše).  

 

Rang za posamezno disciplino se določi na osnovi naslednjega točkovanja:  

1. mesto (0 točk)  

2. mesto (2 točki)  

3. mesto (3 točke)  

4. mesto (4 točke), itd.  

 

Za končni rang se seštejejo točke posamezne discipline:  

končni rezultat = točke ranga slalom + točke ranga sprint  

 

V primeru enakega števila točk se višje v rangu uvrsti tekmovalec, ki je imel boljšo 

posamično uvrstitev v eni od disciplin.  

 

V primeru, da imata enaki boljši uvrstitvi v rangu posamezne discipline, se višje v 

rangu uvrsti tekmovalec, ki je imel v boljši disciplini manjši odstotkovni zaostanek za 

najhitrejšim v tej disciplini.  

 

V primeru, da sta še vedno izenačena, se upošteva manjši odstotkovni zaostanek v 

slabši disciplini.  

 

 

Program:  

Sobota 10.3.2018 

9:00 Sestanek vodji ekip – Pod Skalco klub KKK Bohinj 

10:30 Sprint tekma 

13.00Slalom tekma 
 

Start: Start ni avtomatski. Poravnava je odgovornost štarterja. 

 

Cilj: Na cilju bo merjenje elektronsko s fotofinišem. Čas bo merjen elektronsko in ročno. V 

primeru večjega odstopanja pa se bo čas pregledal na kameri. 

 

Časomerilna služba:Timing Mojstrana. 

 

Številke:Osebno številko bo zagotovila Kajakaška zveza Slovenije v obliki majice. Dvig 

številke bo moţen le ob predhodno plačani prijavnini. 

 

PRIJAVNINA:  10 €/tekmovalca. Kavcija za štartne številke znaša 50 eurov in se vrne pri 

vračilu številk. Klubu bo izdan račun za vse prijavljene tekmovalce, ki mora biti plačan do 

petka 9.3.2018. 

 

Rok prijav: Rok prijav je 1.3.2018. Upoštevajo se prijave poslane po elektronski pošti na 

naslov: ajernej@hotmail.com . Kasnejša prijava ne bo mogoča. Prijavnina se plača do petka 

9.3.2018. 

 

Pravila: Tekmuje se po pravilih MOK za OI Mladih. 

 

Informacije: 

Kajakaška zveza Slovenije, Celovška 25, Ljubljana 

Fax: 041 337374 

Email: ajernej@hotmail.com 

mailto:ajernej@hotmail.com

