KRISTIANSAND KAJAKKLUBB

INVITASJON
Norgescup 6 og
NM lagbåt Senior/junior

5.-6. september 2015
Gillsvann, Kristiansand

INVITASJON til NC 6 og NM lagbåt (j og s) på Gillsvann 5. – 6. september
I samarbeid med Norges Padleforbund har Kristiansand kajakklubb gleden av å invitere til
sesongavslutning; Norgescup 6 og NM lagbåt junior/senior på riksanlegget på Gillsvann i
Kristiansand 5.-6. september.
Skriftlige henvendelser som gjelder stevnet sendes til kajakk.gillsvann@gmail.com.
Innbydelse, program og annen informasjon legges ut på kristiansandkajakklubb.no og
padling.no.
Viktig:
- Påmeldingsfrist: onsdag 19.8.2015 kl. 17:00
- Frist for strykninger er fredag 28.8.2015 kl. 17:00 (via e-post). Strykninger etter frist
medfører straffegebyr på kr 50.
- Etteranmeldte betaler dobbel startkontingent. Etteranmelding er kun mulig dersom det
ikke medfører endring i antall oppsatte heat.
- Lagledermøte: fredag 4.9 kl. 20:30 på Gillsvann
- Første start lørdag og søndag er kl. 08:30
- Ved NM skal deltakerne bære klubbdrakt, dette gjelder også ved medaljeseremonien
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* Langløpsdistanser: P/G 12: ca. 1000m; 1 runde, P/G14: ca. 2000m; 2 runder, UD/UH: ca. 3000m; 3 runder,
JD/JH/SD/SH: ca. 5000m; 5 runder

I utgangspunktet kjøres 200 m og 1000 m løpene lørdag, mens 500 m løpene kjøres søndag.
Unntak fra dette kan forekomme.
12 og 14 års klassene
Dersom det er færre enn 10 startende i noen av klassene vil piker og gutter bli satt opp
sammen slik at alle får kjøre forsøksheat. I resultatlistene blir piker og gutter skilt.
Det vil bli kjørt to K4 løp for hver av aldersklassene 12 og 14 år, ett på lørdag hvor man kjører
klubblag (så langt det går, mulig å mikse dersom man mangler mannskap) og ett hvor TKF
mikser på tvers av klubb og kjønn (søndag).
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TKF har besluttet at semifinaler utgår for 12/14-års klassene. Tidene vil bestemme
sammensetning av finalene slik som i 2013 og 14.
Vi minner om konkurransereglementet, se www.padling.no.
PÅMELDING OG STARTKONTIGENT:
Påmelding ved utfylling i vedlagte excel-skjema, må være mottatt senest onsdag 19. august
kl. 17. Påmeldingen sendes: kajakk.gillsvann@gmail.com. Ved eventuelle endringer sendes
revidert excel-skjema inn. Husk da å merke av hvilke rader som er endret, og å skrive
versjonnummer i skjemaet.
Startkontingent er kr 100 pr. utøver pr. start. Innbetaling gjøres samtidig med påmelding (frist
19.8.15). Betaling til konto: 3060.17.93489, merkes: NC6_2015 og klubbens navn. Det skal
kun betales inn en gang. Sluttavregning vil foretas etter stevnet. Kvittering for innbetalt
startkontingent må kunne forevises på lagledermøtet. Deltakeravgift betales bare tilbake
dersom dagen for stevnet forandres. Det samme gjelder for lunsj/overnatting. For sistnevnte
kan klubbene imidlertid overføre overskytende lunsj/overnatting til andre deltakere i tilfelle
strykning/etteranmelding.
Ferdig konkurranseprogram legges ut på www.padling.no og www.kristiansandkajakklubb.no
senest 1. september. Konkurranseprogram blir også delt ut på lagledermøtet.
OVERNATTING / BESPISNING
Pris
Overnatting m/ frokost på Justvik skole (merket A i kartet)
Lunsj (varmlunsj) i klubbhuset på Gillsvann

Pris to netter: kr 320
Pris to dager: kr 200

Vi ber om at dere i påmeldingen markerer eventuelle matallergier / matintoleranser.
Skolen åpnes fredag kl. 17:00. Det er plass til overnatting for 208 personer. Førstemann til
mølla gjelder. Alternativ overnatting: Roligheten eller Hamresanden camping
Kiosk: Det vil bli kiosksalg under stevnet. Kun kontant betaling.
DIVERSE:
Banen
På Gillsvann har vi 9 baner med distanser 200, 500 og 1000 m, alle med startbrygger. Bane
1 er lengst nord, bane 9 er nærmest publikum. Ved 10 startende vil startnr. 10 starte i banen
nord for bane 1 (egentlig bane 0).
Parkering og telting:
Klubbtelt skal ikke settes opp på plenen innenfor bryggene. Det vil bli informert om hvor telt
kan settes opp i konkurranseprogrammet.
Parkering av biler kun på anviste plasser. Det er ikke tillatt å parkere langs veien da dette er
til hinder for utrykningskjøretøy.
Premiering:
Premiering blir foretatt i henhold til NPFs reglement.
Båtnummer:
Alle kajakker som brukes i dette stevnet skal ha påmontert nummerholder. Arrangør stiller
med båtnummer. Ved tap av båtnummer betales det kr 50 pr. tapt nummer. Medbrakte
båtnummer kan benyttes dersom disse er i henhold til godkjent standard (stive plastskilt - sort
tekst på hvit/gul bakgrunn). Vi oppfordrer klubbene til å ta med egne nummer.
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Vektkontroll:
Det blir mulighet for å utføre kontroll-veiing fra lørdag kl 08:00. Deltagerne / klubbene er
ansvarlig for at båtene er kontrollveid før start. Vektkontroll blir foretatt tilfeldig under stevnet.
Sandposer skal være teipet fast i båten.
Flytevest:
Utøvere skal benytte flytevest til og med det året de fyller 16 år i alle nasjonale og lokale
konkurranser. Det er påbudt med flytevest fra og med veteranklassen. Dette er en ufravikelig
bestemmelse.
Resultatservice:
Resultater og trekninger legges ut på www.kristiansandkajakklubb.no samtidig som de
henges opp på tavla.

Kontaktinformasjon:
Spørsmål stiles fortrinnsvis på e-post til: kajakk.gillsvann@gmail.com.
Katrine S. Gunnarsli (leder sekretariat):
Ingrid Kristoffersen (prosjektleder):

mobil: 906 32 657
mobil: 922 52 892

Justvik skole

Gillsvann
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