
 

 

RAZPIS 

za državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za leto 2021 

 

ORGANIZATOR: Kajakaška zveza Slovenije  

 

DATUM: 17.9. in 18. 9. 2022 

KRAJ: Bled - Slovenija 

Blejsko jezero Cilj - Velika Zaka  

  

DISCIPLINE: K-1M, K-1Ž, K2M; K2Ž; K2MIX (200m) 

C-1M, C1Ž 

 

KATEGORIJE: člani-ce, mlajši člani-ce, mladinci-ke 

mlajši mladinci-ke, starejši dečki-ce, mlajši dečki-ce,  

 

RAZDALJE: 1000m, 500m, 200m,  

  

PRIJAVE: Kajakaška zveza Slovenije 

E mail: jakob.marusic@kajak-zveza.si 

 

Zadnji rok za prijave: sreda, 14. 9. 2022 

 

Prijave je potrebno posredovati izključno na priloženem obrazcu KZSja. Pri 

prijavi obvezno navedite letnico rojstva in starostno kategorijo, za  

katero prijavljate tekmovalca. 

 

Časovnica po kategorijah bo narejena po končanih prijavah,  

15.9.2022, in poslana vsem klubom, udeležencem tekmovanja.  

 

Tekmovalec, ki bo v štartni listi in ne bo štartal, je diskvalificiran za vse  

ostale tekme. S prijavo potrjujete, da so prijavljeni tekmovalci registrirani  

pri KZS, zdravstveno pregledani in izpolnjujejo pogoje PCT po takrat veljavnih  

navodilih NIJZ-ja, kar velja tudi za vse sodelujoče. 

 

ŠTARTNINA: Štartnina je 10 EUR na tekmovalca za vsak tekmovalni dan 

(20 € za oba dni). 

 

Odgovornost:  

 

PRAVILA: Tekmuje se po prirejenih pravilih ICF in KZS. Tekmuje se na 9  

progah. V kategorijah, kjer bo prijavljenih več tekmovalcev kot je mest  

za finalni nastop (9 prog), bodo izvedena predtekmovanja in finale.  

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene 

odgovornosti niti za opreno niti za zdravstveno stanje ali varnost tekmovalcev in 

sodelujočih. 

Tekmovalci, letnika 2008 in mlajši, so dolžni na tekmi nositi rešilni jopič. 
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Tekme bodo izvedene samo v disciplinah, kjer bodo prijavljeni vsaj 3  

čolni iz dveh različnih klubov. 

Za DP lahko tekmujejo tekmovalci letnik 2012 in starejši, ki imajo  

tekmovalno licenco KZS za leto 2022.  

 

Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za poškodbe opreme ali  

oseb. Na cilju bo organizirano tehtanje čolnov. 

 

START: Start ni avtomatski. Za poravnavo in štartno proceduro bo poskrbel 

štarter. 

 

CILJ: Na cilju bo merjenje elektronsko s fotofinišem.  

 

ČASOMERILCI: Timing Mojstrana 

 

ŠTEVILKE: Vsaka ekipa je sama odgovorna za zagotovitev in uporabo številk za  

na čolne. 

 

NAMESTITEV: Možno je prenočevanje v vojašnici na Pokljuki v kolikor pošljete 

poimenski seznam vsaj 14 dni pred pričetkom tekmovanja. 

 

PROGRAM: 

Sobota,  

Sestanek vodij ekip ob 8.00 v veslaškem centru Bled. 

Štart prve tekme bo ob 9.30.  

Vrstni red štartov je v prilogi 

Rzglasitev 30 minut po zadnjem startu. 

Nedelja,  

Štart prve tekme bo ob 9.30. 

Podelitev bo cca. 30 min po zadnjem startu.  

 

Podroben urnik startov bo podan po prijavah 15-9-2022 

 

Vabljeni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČASOVNICA: 

 

SOBOTA 

 

KVALIFIKACIJE 1000m  9:30-11:15   Sobota 

štart na vsakih 7min 

-mladinci 2 skupine  

-mladinke 2 skupine  

-ml. mladinci 3 skupine  

-dečki 3 skupine 

-deklice 3 skupine  

 

FINALE 1000m štartnaa vsakih 7min 

-K2 ml mladinci-ke 

-K1 člani-ce 

-K2 ml dečki-ce 

-K1 mladinci-ke 

 

Pavza 1h 

 

-K2 dečki-ce 

-K1 ml mladinci-ke 

-K2 mladinci-ke 

-K1 dečki-ce 

-K2 člani-ce 

-K1 ml dečki-ce 

 

KVALIFIKACIJE 500m, štart na 5'  14:45-16:45 

-mladinci 2 skupine  

-mladinke 2 skupine  

-ml. mladinci 3 skupine  

-dečki 3 skupine 

-deklice 3 skupine  

Proglasitev 17:15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEDELJA 

 

FINALE 500m, štart na 5min   9:30-11:10 

-K2 ml mladinci-ke 

-K1 člani-ce 

-K2 ml dečki-ce 

-K1 mladinci-ke 

-K2 dečki-ce 

-K1 ml mladinci-ke 

-K2 mladinci-ke 

-K1 dečki-ce 

-K2 člani-ce 

-K1 ml dečki-ce 

-C1 člani 

 

KVALIFIKACIJE 200m 11:20-12:36 

-mladinci 2 skupine  

-mladinke 2 skupine  

-ml. mladinci 3 skupine  

-dečki 3 skupine 

-deklice 3 skupine  

 

Pavza 12:36-13:30 

 

FINALE 200m, štart vsake 4min  13:30-15:03 

-K2 ml mladinci-ke 

-K1 člani-ce 

-K2 ml dečki-ce 

-K1 mladinci-ke 

-K2 dečki-ce 

-K1 ml mladinci-ke 

-K2 mladinci-ke 

-K1 dečki-ce 

-K2 člani-ce 

-K1 ml dečki-ce 

-C1 člani 

Proglasitev 15:35h 

 

 

 

 

 

 

 


