KAJAK KANU KLUB »MURA« KROG

RAZPIS ZA DP V KAJAKU IN KANUJU NA DIVJIH VODAH - SPUST
IN POKAL HSE–PARALELNI VELESLALOM (SPUST)
ORGANIZATOR:

Kajak kanu klub »Mura« Krog

DATUM IN KRAJ:

Nedelja, 5. julij 2020 ob 10:00 v Krogu pri brodu

PROGA :

DP: Start bo cca. 2500m od broda navzgor na Prekmurski strani.
HSE: Start bo cca. 150m (od broda navzgor, tekmovalce bosta
spuščala starterja iz sidranega pontona.
Startata po dva (ki bosta določena po razporedu iz DP v sprintu po
sistemu 1. in 2., itd. Veleslalomsko progo z osmimi koli (»vratca« z
enim količkom, ki bo tik nad vodo) je potrebno preveslati vsa dolvodno
– s tokom. Prvi kol (vratca) se peljejo po desni strani, naprej pa
izmenično leva, desna,…Veslata se dva teka (1. tek na levi – zeleni
progi, 2. tek na desni – rdeči) in za razvrstitev šteje seštevek časov
in kazni obeh voženj. Kazni so: dotik 2 sek. in izpustitev 6 sek.
Več informacij na skici in na sestanku. Zaradi morebitnih pritožb se
tekma snema.

KATEGORIJE:

K-1 cicibani/ - ke, mlajše dečki/deklice, starejši dečki/deklice
C-1 starejši dečki/deklice, C-2 starejši dečki/deklice
Ekipno
Pokal HSE: K-1,C-1, C-2 člani, članiceabsolutno in vsi v spust kajakih
E-mail: kajakktp@gmail.com
Zadnji rok za prijave: sreda 1. 7. 2020 do 17h
S prijavo potrjujete, da so prijavljeni tekmovalci registrirani pri KZS in
zdravstveno pregledani

PRIJAVE:

STARTNINA:

10€,po 1. 7. 202015€

PRAVILA:

Tekmuje se po prirejenih pravilih ICF in KZS. Tekmuje se na lastno
odgovornost. Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za
poškodbe opreme ali oseb.Cel dogodek (zaradi Covid 19) poteka v
skladu z ukrepi in smernicami KZS in NIJZ.

START:

DP ml. kategorije ob 10:00
Pokal HSE 1. tek ob 11:30
DP Ekipne vožnje 12: 15
Pokal HSE 2. tek ob 13:00
TimingMojstrana
Prejmejo prvi trije, vsi cicibani in cicibanke pa diplomo.
Podelitev bo 1 uro po končanem tekmovanju ob prbl. 15h.

ČASOMERILCI:
MEDALJE:

Sestanek vodij ekip: ob 09:15v klubskih prostorih

M.Sobota, 12. 6. 2019
Vodja tekmovanja: Benjamin Sakač (041340355)

KAJAK KANU KLUB »MURA« KROG

Pot na start: https://goo.gl/maps/37oXryAqeAL72arRA

PROGA DP MURA 2020

