II. NŐTINCSI KAJAK-KENU KUPA
2017
A Nőtincsi Kajak-Kenu Szakosztály rendezésében 2017.09.02.-án kerül második
alkalommal megrendezésre a Nőtincsi Kajak-Kenu Kupa, melyre nagy szeretettel
hívjuk egyesületeteket, sportolóitokat.
A versenyen való részvételetekkel nagyban hozzá járultok sportágunk
népszerűsítésében Nógrád megyében.

Versenyszámok:
2000 méter: MK1, K1, C1 U10-től U16-ig minden korcsoport, U17-től felnőtt bárki
egy futamba.
1000 méter: MK2 U10-12, MK2 U13, K2 U13-14, K2 U15-16, K2 U17-től, C2
5000 méter: K1, C1 U17-18
3x200 méter váltó: MK-1 fiú váltó U11. 12. 13. ,K-1 leány váltó U14. 15. 16. , K-1 fiú
váltó U14. 15. 16., MK-1 leány váltó U11. 12. 13., mindegyik korcsoportból egy ember,
fiatalabbal helyettesíthető
200 méter: MK1, K1, C1 U10-től U16-ig minden korcsoport, U17-től felnőtt bárki egy
futamba.
Időrend: Délelőtt az 5000m, 2000m és az 1000m kerül megrendezésre, délután a
200m és a váltó.
Díjazás: 200 és 2000m –es futamokban az első hat helyezett, az 5000 méter, az
1000m-es páros, valamint a váltó versenyeken az első három helyezett kap érmet.
Az egyesületi pontverseny első három helyezettje vándor kupát kap.
Kenus versenyzők a leány futamokban lesznek elindítva külön érmezéssel fiú és leány
kenusok, minimum két kenus nevezés esetén. Ha valahol csak egy-egy kenus nevezés

érkezik összevont futamokat tartunk nekik. Kenus futamok a beérkezet nevezések
száma alapján alakítjuk. Nagy létszámú nevezések esetén futam bontások lehetnek,
természetesen minden futam külön díjazással.
A kajak, kenu futamok között SUP(Stand Up Paddling) versenyek kerülnek
megrendezésre, melyet az egész nap folyamán ki lehet próbálni.

Egy versenyző egy darab 2000 métert, egy páros futamot, egy váltót és egy 200
méteres versenyszámban indulhat. Az időrend alkalmassá teszi a saját korcsoportba
minden számban való részvételt.Az U16,17,18 5000 métert is. A K2 U17-től
futamban lehet versenyegyesülés, bárki elindulhat.
A 2000 méteres versenyszám: egy forduló
A páros 1000 méter: egyenes pálya
200 méter: egyenes pálya
5000 méter: körpálya
Részvételi szándékodat kérlek jelezd 2017.08.20-ig a glozer.g@gmail.com címre.
Nevezési határidő: 2017.08. 28. 16:00, a glozer.g@gmail.com címre kérném elküldeni
a nevezési lapot.
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