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Изх. № 161/14.09.2020 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО КАНУ-КАЯК
УВАЖАЕМИ Г-Н /Г-ЖО/ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На 24.10.2020г. (Събота), БФ Кану каяк ще проведе четвърти Държавен индивидуален
шампионат за ветерани в гр. Пловдив.
Условия за участие: В Държавния индивидуален шампионат за ветерани могат да
вземат участие всички състезатели, които имат навършени години, медицинско
свидетелство удостоверявящо здравословното състояние на състезателя и всички които
спазват правилата на БФКК за участие в състезания. За участие в шампионата не е
необходима клубна принадлежност и такса участие. Необходимо е на посоченият по
долу имейл да изпратите следните данни:
Три имена, дата, година на раждане и дисциплината, в която ще участва
състезателя.
Заявки за участие: canoe@mail.bg
До 16.10.2020г. (Петък) в свободен текст.
Място на провеждане
Град Пловдив – Гребен канал.
Организация на провеждане на състезанието.
24 Октомври 2020г. Събота – 11:30ч Техническа конференция финална кула 207 стая
ВЪЗРАСТ
МЪЖЕ 45г. – 52г.

ДИСЦИПЛИНА
К1, К2, С1, С2

ДИСТАНЦИЯ (м)
200м.

МЪЖЕ 53г. – 60г.

К1, К2, С1, С2

200м.

МЪЖЕ 60г.+

К1, С1

200м.

МЪЖЕ 45г. – 60+г.
ЖЕНИ 45г. – 52г

К4, С4
К1, К2,

200м.
200м.

ЖЕНИ 53г. – 60г.

К1, К2,

200м.

ЖЕНИ 60г.+

К1,

200м.

ЖЕНИ 45г. – 60+г.

К4
К2,

200м.
200м.

Допълнителна
дисциплина
К2 МIX 45г.- 60+г.
Жена + мъж

БФ Кану каяк се обръща с молба към клубовете за съдействие при организацията на
пътуване и подпомагане с материалната част на състезателите от вашия клуб (К2, К4 ,
С4).
БФ Кану каяк ще осигури организацията на състезанието и награждаването с медали.
Състезанието за ветерани ще се проведе от 13:00 до 15:00 часа. Награждаването ще
започне от 15:30 часа пред финалната кула.
Часовият график ще бъде съобразен с възможността за участие в повече дисциплини.
На техническата конференция окончателно ще се уточни часовият график в зависимост
от получените заявки.
Забележка: Председателя на ветеранският спорт и член на УС Деян Славов ще
организира другарска среща (Събота) от 19:30 часа в комплекс ресторант
„Острова“ намиращ се на гребния канал. За информация на всички
желаещи да присъстват на тази среща е необходимо да се свържат с Деян
Славов на тел. 0896736060 до 14.10.2020г.(Понеделник).
За ваша информация куверта за вечерта на човек е 30 лв., а желаещите да
ползват хотел Острова е също 30 лв. на човек, като това трябва да заявите
в горепосоченият срок.
Ще се радвам да продължим традицията, да бъдем заедно на другарската
вечер и да прекараме една интересна и незабравима вечер за всички.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА/

