RAZPIS
SLOVENSKI POKAL ZA ČLANE V SLALOMU
LJUBLJANA 2021

ORGANIZATOR:

Kajakaška zveza Slovenije
Kajak kanu klub Ljubljana

DATUM:

10. in 11. april 2021

KRAJ:

Ljubljana, Tacen

PROGA:

Reka Sava, kajakaški poligon Tacen

PRIJAVE:

Kajak kanu klub Ljubljana
Livada 31, 1000 Ljubljana
e-mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si

ROK ZA PRIJAVE:

6. april 2021
Pravico nastopa imajo tekmovalci v mladinski in članski
kategoriji, registrirani pri Kajakaški zvezi Slovenije. Ob prijavi
je potrebno navesti datum rojstva tekmovalca.
Za prijave, prispele po roku za prijave se plača dvojna
prijavnina. Prijave, prispele na dan sestanka vodij ekip se ne
sprejme.

PRIJAVNINA:

15 EUR na tekmovalca (30 € za prijave po roku)

KATEGORIJE:

K-1m, K-1ž, C-1m, C-1ž,

PRAVILA:

Tekmuje se po pravilih ICF.
V finale se v posamezni kategoriji uvrsti 1/3 nastopajočih,
vendar ne več kot 15 oziroma ne manj kot 5 tekmovalcev.

MERJENJE ČASOV:

Timing Mojstrana

NAGRADE:

Kolajne za tri najvišje uvrščene v posamezni kategoriji.

PROGRAM:

Petek, 9. april 2021
do 17:00
17:00 - 19:00
17:00
18:00

trening po skupinah
možnost kontrole opreme
postavljanje proge
sestanek vodij ekip / pri zeleni hiški

Sobota, 10. april 2021
9:00
9:30
11:00
13:00
15:00
16:00

možnost kontrole opreme (do 10:30)
demonstracijska vožnja
štart kvalifikacij
štart finala
podelitev kolajn
postavljanje proge

Nedelja, 11. april 2021
9:00
9:30
11:00
13:00
15:00

možnost merjenja opreme ( do 10:30)
demonstracijska vožnja
štart kvalifikacij
štart finala
podelitev kolajn

INFORMACIJE:

Andrej Jelenc, andrej.jelenc@kajak-zveza.si / 041 745112

TRENING:

Vloge za zagotovitev termina za trening na progi se posredujejo
na e naslov: poligontacen@gmail.com.

OPOMBE:

Tekmi štejeta kot izbirni za izbor državne reprezentacne v
slalomu za člane, U23 in mladince. Za izbor ekipe šteje vsak
dan prvi tek v skladu s kriteriji za uvrstitev v reprezentanco.
Tekmovanje bo organizirano v skladu z navodili za organizacijo
tekmovanj v času ukrepov za zajezitev širjenja COVID 19.
Testiranje na COVID 19 bo organizirano v petek, 9.4.2021 ob
16h v Tacnu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

