RAZPIS

»BRESTANICA 2022«
TEKMOVANJE ZA SLOVENSKI POKAL V KAJAK SPRINTU ZA MLAJŠE KATEGORIJE in
TEKMOVANJE V KAJAK SPRINTU

KAJAK KANU KLUB KRŠKO
Rozmanova 7, P.P. 79
8270 Krško

ORGANIZATOR:

Kajak kanu klub Krško

DATUM:

nedelja, 29. maj 2022

KRAJ:

Brestanica

PROGA:

akumulacijsko jezero na reki Savi pri brestaniškem mostu,
500 m (cicibani/cicibanke, C-1),
ostali 1000 m - krožna proga – prirejena pravila

KATEGORIJE:

INFORMACIJE:
041 275 794 (Matej Malus)
kajak.kanu.krsko@gmail.com

MK-420
K-1
MK-520
MK-520
C-1
K-1
K-1
K-2
K-2

cicibani/ - ke, mlajše dečki/deklice,
starejši dečki/deklice,
cicibani/ - ke, mlajši dečki/deklice,
miks cicibani/ - ke, mlajše dečki/deklice,
starejši dečki/deklice, mladinci/mladinke
mladinci/mladinke
člani/ - ce*, veterani/ - ke*
starejši dečki/deklice, mladinci/mladinke
miks starejši dečki/deklice, mladinci/mladinke

Kategorija se šteje za popolno, če v njej tekmujejo vsaj 3 tekmovalci iz dveh
različnih klubov. Nepopolne kategorije bodo smiselno združene.

MERITVE ČASOV:

ročno, kamera na cilju

PROGRAM:

10:00 sestanek vodij ekip
11:00 pričetek tekmovanja
Razglasitev rezultatov bo približno 30 min po koncu tekmovanja.

ŠTARTNINA:

5,00 €, kasnejše prijave se plačajo dvojno (10,00 €)

PRAVILA:

Pravila ICF in PRAVILNIK SLOVENSKEGA POKALA – MIRNE VODE.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!
Obvezna uporaba rešilnih jopičev pri cicibanih/cicibankah,
mlajših dečkih/deklicah

NAGRADE:

Medalje za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji,
pri kategoriji cicibanov/cicibank diplome za vse udeležence

PRIJAVE:

 Kajak kanu klub Krško, Rozmanova 7, P.P. 79, 8270 Krško
e-mail: kajak.kanu.krsko@gmail.com
Zadnji rok za prijave je četrtek, 26. 5. 2022.
Po tem datumu se prijave plačajo dvojno.

SPONZOR PRIREDITVE:
VODJA
TEKMOVANJA:
VARNOST:

MATEJ MALUS
ZAVOD MEDI GROS – reševalno vozilo
POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO - reševalci iz vode

V času tekmovanja med 10.00 in 14.00 uro bo zagotovljena prisotnost reševalnega vozila in reševalcev iz vode.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, mladoletni tekmovalci pa so v skrbništvu trenerjev matičnih
klubov.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo nastalo med tekmovanjem ali povzročeno s strani tretjih oseb na
prireditvenem prostoru.

