Priloga k razpisu ššt – velik kanu

V sklopu projekta Aktivni, Zdravi in zadovoljni Zavod za šport RS Planica in Zveza za
šport invalidov- Paraolimpijski komite vabi mlade invalide
na
državno prvenstvo osnovnih šol v velikem kanuju

MLADI INVALDI KOORDINATORKA:

Jana Čander, prof.švz
jana.cander@zsis.si
01 5300892

IZVAJALEC:

KAJAK KANU KLUB KRŠKO, OŠ BREŽICE IN KAJAKAŠKA
ZVEZA SLOVENIJE

DATUM:

Četrtek, 12. maj 2016

KRAJ:

Brestanica, Sava pod gradom Rajhenburg

PROGRAM:

10:00 SESTANEK VODIJ EKIP Z ŽREBANJEM SKUPIN ALI
PAROV
11:00 PREIZKUS ČOLNOV IN PROGE
12:00 ŠTART PREDTEKMOVANJA OZ. PRVEGA DVO- ALI
TROBOJA; VSAKIH 15 MINUT SI SLEDIJO NASLEDNJE
SKUPINE ALI PARI
15:00 PREDVIDEN ZAKLJUČEK TEKMOVANJA S PODELITVIJO
PRIZNANJ IN NAGRAD

KATEGORIJE:

Tekmovalci nastopajo v enotni starostni kategoriji. Pravico
do nastopa imajo učenci, rojeni od leta 2006 do vključno leta
2001. Omejitev glede spola ni.
Dodatna kategorija: učenci in učenke invalidi (slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni, motnje v drševnem razvoju in
gibalno ovirani).

Priloga k razpisu ššt – velik kanu

PRAVILA:

DOLŽINA PROGE: 200 m
POSADKA invalidov šteje 5 članov (4 mladi invalidi in krmar
neinvalid, ki ga zagotovi Kajakaška zveza Slovenije).
Mladi invalidi se uvrstijo v direktni finale. Ekipe bodo
sestavljene glede na prijavljene. Prilagodilo se bo na specfiko
invalidnosti. Lahko se prijavi tudi šola s posameznikom, ki se
ga bo glede na specifiko invalidnosti vključilo v tekmovanje
oz. v veliki kanu druge šole.

PRIJAVE:

Zadnji rok za prijavo je 22. april 2016. Prijave možne na
jana.cander@zsis.si.

NAGRADE:

Najboljše tri ekipe prejmejo pokale, člani teh ekip pa
medalje.

VARNOST:

Za varnost udeležencev bodo skrbeli reševalci iz vode in
spremljevalni čoln.

TRENING:

KZS bo skupaj s svojimi partnerji organizirala treninge za
ekipe, ki jih to zanima. Treningi za mlade invalide bo potekal
na Kajak-Kanu klub, Livada 31, v Ljubljani.
Prijave za trening sprejema gospa mag. Živa Cankar (041
388 900), glavna koordinatorka tekmovanja, do 22. aprila
2016.

Ljubljana, 8.3.2016

