RAZPIS
SLOVENSKI POKAL ZA MLAJŠE KATEGORIJE
– mirne vode

PUNTARSKI POKAL
Tekmovanje za Slovenski pokal v kajaku in kanuju na mirnih vodah

KRAJ: Jezero Most na Soči
DATUM: sobota 4. junij 2022
ČASOVNICA:
Sestanek vodij ekip na prireditvenem prostoru ob 8.00, začetek tekme: 9.00, podelitev 11.00.
FORMAT TEKME:
Individualni kronometer; posamični štart v razmiku 30 sekund; krožna proga na jezeru v skupni dolžini cca 2000m.
KATEGORIJE:
 MK- 420 cicibani, cicibanke
 MK- 420 ml. dečki, deklice
 K-1 in C1 starejši dečki, starejše deklice
 K-1 in C1 mlajši mladinci in mladinke + mladinci in mladinke (ločena podelitev, združena starostna kategorija)
 Možne so prijave tudi za člane in veterane K1 (ne šteje za SLO
pokal) Minimalna starost tekmovalcev je 7 let.
PRIJAVE :
Poslati na elektronski poštni naslov: zupancicregent@gmail.com do torka 30. maja 2022; pri prijavi obvezno
navedite letnico rojstva, prijavo izpolnite v Excel – u!
ŠTARTNINA:
10 EUR – prosimo klube, da prinesejo naročilnico
PRAVILA:
Tekmuje se po prirejenih pravilih ICF in KZS. Tekmuje se na lastno odgovornost. Organizator ne sprejema
nobene odgovornosti za poškodbe opreme ali oseb.
CILJ:
Elektronsko merjenje , Timing Mojstrana
ŠTEVILKE:
Štartne številke zagotovi organizator

NAGRADE:

Medalje za prve tri v vsaki kategoriji
VAROVANJE NA VODI:
V domeni organizatorja in PGD Most na Soči
INFORMACIJE:
Kontakt za SLO POKAL MV zupancicregent@gmail.com , 041 269 916 in Dejan Testen
VARNOST:
V času tekmovanja 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. Tekmujejo lahko le tekmovalci in osebe, ki imajo na dan tekmovanja telesno temperaturo
nižjo od 37 stopinj celzija in ki ne kažejo bolezenskih znakov.
Tekma je razpisana v skladu s protikoronskimi ukrepi, ki veljajo do 16. 5. 2021. V kolikor bodo po tem datumu
sprejeti drugačni ukrepi, se bomo prilagajali in je možna tudi odpoved oz. prestavitev tekme na drugi datum.

V veselem pričakovanju vašega obiska in množične udeležbe vas lepo pozdravljamo,
Kajak Klub Soške Elektrarne
NB: Isti dan bo ob 12:00 potekala na našem jezeru tekma Slovenskega Pokala v slalomu. Mladi se lahko
udeležijo obeh tekem, saj je format prireditve, trajanje nastopov in časovnica prilagojena prav temu.

