
 

RAZPIS 
DRŽAVNO PRVENSTVO V EKTREMNEM SLALOMU 

IN PROSTEM SLOGU  
                                                
Organizator:        Kajakaška zveza Slovenije 
   Kajak kanu klub Tacen 
 
Datum:  30. september  2021 
 
Kraj:   Tacen,  kajakaški poligon- težavnost 3-4  
                                   Štart ekstremnega slaloma bo pod zapornico na levem bregu, cilj za   
   mostom čez progo. 
                                   Minimalni pretok je 30m³- max 160m³ - merilna postaja Medno 
   Tekma v prostem slogu  bo organizirana na delu proge imenovanem  
   »cekinček« 
 
Discipline:  Ekstremni slalom:  K-1  CSLX  moški , K1 CSLX ženske 
   Prosti slog:  K1 moški, K1 žemske 
    
Kategorije:  Člani, mladinci 
      
Program:  Četrtek:   
   14:00  Sestanek vodij ekip 
   15.00  kvalifikacije ekstremnega slaloma 

16.00           kvalifikacije tekme prostega sloga                                       
   17.00     finalni del ekstremnega slaloma 
   18.00  finale prostega sloga 

 
  Razglasitev rezultatov  10'  po končani finalni vožnji. 

         
Štartnina:  10 EUR na tekmovalca po tekmovanju.  
 
Nagrade:  Medalje za najboljše 3 v članski in najboljše 3 v mladinski kategoriji.  
 
Pravila:  Tekmuje se po pravilih ICF prirejenih za DP. 

  V ekstremnem slalomu v zaključni del tekmovanja iz kvalifikacij   
  napreduje 16 najvišje uvrščenih absolutno v moških konkurenci in 8  
  najvišje uvrščenih absolutno v ženski konkurenci. Mladinci se   
  razvrstijo glede na doseženo uvrstitev v zaključnem delu v primeru  
  uvrstitve v zaključni del in uvrstitev v  kvalifikacijah. 
  V prostem slogu sta v kvalifikacijah dve vožnji po 60'' in šteje seštevek  
  točk obeh voženj. 

 



 
  V finalu ima vsak 3 vožnje po 60'', za končni rezultat šteje vožja z  
  najvišjim številom točk. 
 
 
 

 
 

Trening:   Trening za ekstremni slalom: sreda, 29.9.2021 od 16.00 do 17.00 
   Trening za prosti slog: sreda, 29.9.2021 od 17.00 do 18.00 
 
Vodja tekmovanja:  Jakob Marušič 
                                     
Merjenje časa: Merjenje časa bo ročno izvedeno s strani sodniške službe. 
 
Prijave:  Zadnji rok za prijave je sreda, 29.9.2021. 
                         Prijave za ekstremni slalom se pošlje na naslov 
   jakob.Marusic@kajak-zveza.si 
   Prijave za prosti slog se pošlje na naslov.  
   jenek.bregar@gmail.com 
 
Informacije: Informacije za ekstremni slalom: Jakob Marušič 
   Inforamcije za prosti slog: Jan Bregar / 031 527 947 
 
Varnost:   V času tekmovanja bo zagotovljena prisotnost reševalnega vozila in  

  reševalca iz vode. 
   Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost,. 
   Organizator ne odgovarja za morebitno škodo nastalo med tekmovanjem  

  ali povzročeno s strani tretjih oseb na prireditvenem prostoru.  
   Tekmujejo lahko le tekmovalci in osebe, ki imajo na dan    
   tekmovanja izpolnjen PCT poogoj. 
 
 
       Kajakaška zveza Slovenije 
       Jakob Marušič 


