RAZPIS ZA FINALNO TEKMO SLOVENSKEGA POKALA

Zmajčkov pokal 2022
SLALOM

Organizator :

Kajak kanu klub Ljubljana

Kraj:

Ljubljana, Livada 31

Datum:

10. september 2022

Proga:

Klubski poligon, slalom s spretnostnimi nalogami, 1 tek

Kategorije:

K-1 ml. cicibani, ml. cicibanke, st. cicibani, st. cicibanke,
ml. dečki, ml. deklice, st. dečki, st. deklice, mladinci,
mladinke, člani, članice
C-1ml. dečki, ml. deklice, st. dečki, st. deklice, mladinci,
mladinke, člani, članica
C-2st.dečki, st. deklice, mix,
Če bo dovolj prijav, bomo v kategorijah C-1 in C-2 podelili
odličja tudi mlajšim kategorijam (cicibanom, mlajšim
dečkom in deklicam)

Program:

11:30
sestanek vodij ekip
12:30
pričetek tekmovanja
16:30
razglasitev rezultatov
Na dan tekmovanja bo trening na progi mogoč do 9.00 in
takoj po končanem kronometru.

Nagrade in
priznanja:

Medalje za prvouvrščene, medalje za udeležence letošnje
šole kajaka, spominske medalje za vse udeležence

Štartnina:

15 evrov na tekmovalca, 10 evrov za udeležence kronometra

Prijave:

Prijave sprejemamo do torka, 6. septembra 2022 na
ziva.cankar@kajak-zveza.si. Ob prijavi nujno navedite
letnice rojstva otrok in označiteletošnje začetnike.

Opozorilo:

Tekmuje se na lastno odgovornost.

Vabilo:

Vse tekmovalce vabimo tudi na kronometer.

Predsednik:
BORUT TUMA

RAZPIS ZA FINALNO TEKMO SLOVENSKEGA POKALA

Zmajčkov pokal 2022
KRONOMETER

Organizator :

Kajak kanu klub Ljubljana

Kraj:

Ljubljana, Livada 31

Datum:

10. september 2022

Proga:

Krožna vožnja, približno 1200 m, cilj in štart pri klubu

Kategorije:

MK 420: cicibani, cicibanke, ml. dečki, ml. deklice
K-1: st. dečki, st. deklice, mladinci, mladinke
Če bo dovolj prijavljenih, bomo medalje podelili tudi ml.
cicibanom in cicibankam ter ml. mladincem in mladinkam.

Program:

8:00
9:00
15:30

Nagrade in
priznanja:

Medalje za prvouvrščene, medalje za udeležence letošnje
šole kajaka, spominske medalje za vse udeležence

Štartnina:

10 evrov na tekmovalca

Prijave:

Prijave sprejemamo do torka, 6. septembra 2022 na
ziva.cankar@kajak-zveza.si. Ob prijavi nujno navedite
letnice rojstva otrok in označite udeležence šole kajaka.

Opozorilo:

Tekmuje se na lastno odgovornost.

Štartne
številke:

Štartne številke zagotovi organizator.

Vabilo:

sestanek vodij ekip
pričetek tekmovanja (interval 45'')
razglasitev rezultatov

Po kronometru vas vabimo tudi na slalomsko tekmovanje
oz. na vožnjo po Ljubljanici z našimi kanuji.

Predsednik:
BORUT TUM

