
KAJAKAŠKI KANU KLUB   »ORKA«   ANKARAN

6. tekma  XXIII. SLOVENSKEGA POKALA 

Sv. Katarina, 03.09.2022



KAJAKAŠKI  KANU KLUB »ORKA« ANKARAN

in

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

organizirata

6. tekmo  XXIII. SLOVENSKEGA POKALA ZA LETO 2022

v kajaku in kanuju sprint za mlajše kategorije tekmovalcev

na razdaljah 200 in 500 m

Tekmovanje bo izvedeno v SOBOTO, 03.09.2022 v organizaciji KKK »ORKA« Ankaran z
začetkom ob 08.00 uri na Sv. Katarini pri Ankaranu. 

Prijave za tekmovanje pošljite do srede, 31.8.2022 na naslov KKK »ORKA« Ankaran,
Jadranska 15, 6280 Ankaran ali na E-mail: kajak.orka@gmail.com 

V prijavi obvezno navedite letnico rojstva za vsakega tekmovalca.

Sestanek vodij ekip bo v soboto, eno uro pred začetkom tekmovanja v klubskih
prostorih KKK ORKA Ankaran, na Sv. Katarini.                                                               

ŠTARTNINA:  5 EUR po tekmovalcu, naknadna prijava je 10 EUR. 

Prvi  trije uvrščeni tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje, v kategoriji cicibani
pa vsi udeleženci. 

Tekmovalci do 14. leta starosti morajo na tekmi obvezno nositi rešilne jopiče. 

Vsaka ekipa je sama odgovorna za zagotovitev in uporabo številk za na čolne.

Tekmovalci  nastopajo na lastno odgovornost in odgovornost trenerja oz. vodje ekipe.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo nastalo med tekmovanjem ali povzročeno 
s strani tretjih oseb na prireditvenem prostoru. 

Kategorija se šteje za popolno, če v njej tekmujejo vsaj trije tekmovalci iz dveh različnih 
klubov. V nepopolnih kategorijah se medalje ne podeljuje.

Vse dodatne informacije dobite pri predsedniku KKK ORKA ANKARAN,  Mehu Titoriču,  
gsm: 040/621-337 ali 051/374-190. 

mailto:kajak.orka@gmail.com


DISCIPLINE:

200 m -      cicibani/ cicibanke MK-420, MK-560, MK-560 MIKS

U 14 , U 18, člani C-1

člani / članice K-1, K-2 MIKS (ne šteje za slo pokal)

500 m  - mlajši dečki/deklice MK-420, MK-560, MK-560 MIKS

         starejši dečki/deklice K-1, K-2, K-2 MIKS

mladinci/mladinke K-1, K-2, K-2 MIKS

V času tekmovanja med 08.00 in 13.00 uro bo zagotovljena prisotnost 
reševalnega vozila in reševalcev iz vode

                                       ORGANIZATOR  

                                                                         KKK ORKA Ankaran


