
   
 

RAZPIS 

KAYAKPRO NOVOLETNI IZZIV – LJUBLJANA 2011 

 

ORGANIZATOR: Kajakaška zveza Slovenije in Kajak kanu klub Ljubljana 

DATUM:  Sobota, 10. december 2011 

KRAJ:   Ljubljana, telovadnica osnovne šole Prule, Prule 13, Ljubljana 

DISCIPLINE:  K-1 200m;  K-1 1000m 

KATEGORIJE:  K-1 moški / veterani do 45 let, veterani nad 45 let, člani, mladinci 

   K-1 ženske / veteranke do 45 let, veteranke nad 45 let, članice, mladinke 

 

PRIJAVE:  Prijave pošljite do 8. decembra 2011 po elektronski pošti na naslov  

   andrej.jelenc@kajak-zveza.si   

PRIJAVNINA:  Prijavnina za nastop je 5 EUR. Za prijave po predvidenem roku je 10 EUR. 

NAGRADE:  Kolajne in praktične nagrade. 

TRENING:  Trening na ergometrih kayakpro bo možen v fitnesu Kajak kanu kluba 

Ljubljana, Livada 31 v tednu pred tekmovanju in sicer v ponedeljek od 20,00 

do 22,00, četrtek od 20,00 do 22,00 in v petek od 18,00 do 20,00. Morebitno 

udeležbo na treningu je potrebno najaviti na e mail: andrej.jelenc@kajak-

zveza.si ali mobi: 041 745112. 

PROGRAM:  Sobota, 10. december 2011 

   9,00  sestanek udeležencev 

10,00   kvalifikacije 200m 

11,00  finale 200m 

11,30  kvalifikacije 1000m 

12,30  finale 1000m 

Podelitev nagrad bo 30' po zaključku tekmovanja. 

PRAVILA:  Tekmovanje bo izvedeno na šestih Kayakpro ergometrih 

Par dodatnih ergometrov (Dansprint, Weba,..)  bo na voljo za ogrevanje. 

Tekmovali se morajo registrirati in dvigniti štartne številke najmanj 30 minut pred začetkom 

tekmovanja. 

 



   
 

 

 

Pred štartom ima vsak tekmovalec 3' minute časa za ogrevanje in individualne nastavitve ergometra. 

Start bo izveden na povelje Pripravljeni- START. Med poveljem Pripravljeni in poveljem START  ni 

dovoljeno veslat. V primeru izvedbe zaveslaja v tem vmesnem času to pomeni napačen štart. 

V primeru napačnega štarta štarter z zvočnim signalom opozori tekmovale o napačnem startu in štart 

se ponovi. V primeru drugega napačnega štarta je tekmovalec diskvalificiran. 

V primeru, da pride do okvare naprave v okviru štarta štarter najavi napačen štart in le ta se ponovi. 

Tekmovalec, na katerega napravi je prišlo do napake ni kaznovan z opozorilom. 

V primeru, da do napake pride med potekom tekmovanja glavni sodnik oceni ali je do napake prišlo 

zaradi krivde tekmovalca ali naprave. V primeru napake ergometra tekmovalcu lahko omogoči nov 

štart. 

Protest je možen ob predložitvi kavcije 10 EUR v času 10 minut po določeni tekmi. V primeru 

upoštevanja protesta se kavcija vrne. 

Tekmovalci so med tekmovanjem dolžni nositi štartne številke. 

Tekmovanje potega po principu kvalifikacij in finala. Tekmovalci nastopajo v kvalifikacijskih skupinah 

po šest. Nosilce se določi na osnovi rezultatov tekmovanj v sezoni 2011, za ostale se izvede žreb. 

Najboljših šest tekmovalcev po času kvalifikacij  se uvrsti v finale.  

Kategorija je veljavna, če v njej nastopajo vsaj trije tekmovalci. V primeru nepopolnih kategorij  se 

tekmovalce iz teh prestavi v starejšo kategorijo. 

   

INFORMACIJE:  Andrej Jelenc; e mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si; mobi: 041 745 112 

 

 

 

 

 


