Katrineholms Kanotklubb tillsammans med Svenska kanotförbundet
bjuder in till

BESÄTTNINGSREGATTAN 2020
med vissa SM distanser
Minior lopp K1, K2 och Stafett
26-27 september på Djulösjön, Katrineholm
Vi följer det Förbundsprotokoll som Svenska kanotförbundet tagit fram för
Tävlingsverksamheten under rådande pandemi.
Det innebär bland annat:
Att det kommer att vara max 50 tävlande på tävlingsarenan, banorna. När dessa har tävlat
lämnas platsen till nästa lopp.
Undvik trängsel på bryggorna genom att i god tid gå ut på vattnet. Max 8 personer per brygga.
I övrigt har vi alla som skyldighet att håll avstånd till varandra, använda god handhygien och
ABSOLUT INTE vistas runt tävlingsområdet om du har de minsta symptom på någon
sjukdom.
Ingen publik!
Besättningsregattans första start beräknas till kl. 09.30 på lördagen
Under lördagen körs alla 500m lopp och under söndagen 200m och 1000m lopp.
Tidsprogram och startlistor kommer att presenteras på Katrineholms kanotklubbs hemsida
efter att anmälningstiden har gått ut.
Lagledarträff planeras till kl:8:00 på lördagen och söndagen utanför kanothuset vid fint väder
annars inne i kanothuset.

Inbjudna klasser:
K1
D12
500 , 1100
H12
500 , 1100
D14
H14
Mix14
D16
H16
Mix16
D18
H18
Mix18
D22
H22
Mix22

K2
200 , 500
200 , 500
500 , 1000
500 , 1000
500, 1000
500 , 1000
500 , 1000
500 , 1000
500 , 1000
500 , 1000

K4

Stafett
200
200

200 , 500
200 , 500
500
200 , 500
200 , 500
500
500, 1000
500, 1000
500
500 , 1000
500, 1000
500

SM distanserna är markerade med fet stil
Endast klubb besättningar är tillåtna, undantag är stafett för H/D12 där kan vi mixa lag vid
behov.
Inga potoner kommer att finnas.
Deltagande föreningar håller med egna nummerlappar för respektive lopp.
Avgifter:
140kr per kanot och sträcka alt. stafett lag för ungdomar
200kr per kanot och sträcka för juniorer och seniorer
Avgiften sätts in på Bg: 228-3638 Katrineholms kanotklubb i samband med anmälan.
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift.
Mat:
Matlådor från Djulöherrgård finns att beställa. 105kr per port
OBS! Beställs senast vid tävlingsanmälan 15 sep. Hämtas och äts i ert klubbtält.
Meny Lördag: Köttbullar, potatismos, gräddsås, lingon, sallad, bröd, smör, dryck och bestick.
Meny söndag: Pasta med kycklinggryta, sallad, bröd, smör, dryck och bestick.
Specialkost kan ordnas, beställs vid anmälan.
Kiosk med fika och enklare mat finns på tävlingsplatsen båda dagarna.
Prisutdelning:
Sker på en gång efter loppet till 1:an, 2:an, 3:an i H/D 14,16,18,22.
Alla deltagare i H/D 12 får ett pris att hämta för samtliga lopp.
Resultat redovisning:
Kommer att ske på www.katrineholmskanotklubb.se och på Facebook: kanotgruppen

Anmälan:
Anmälan görs på http://teamsite.prorok.se/. Uppklassning får ske enligt kanotförbundets
normala bestämmelser.
Sista anmälningsdag 15 september.
Regler:
Tävlingen genomförs enligt Svenska Kanotförbundets tävlingsregler
Medgivande:
Den som anmäler sig till tävling medger att namnuppgifterna och klubb får
registreras, anslås i resultatlista och via Internet. Fotografering kommer att
ske i samband med tävling och bilder kan komma att publiceras på klubbens
hemsida och andra sociala plattformar
Dusch och Omklädning:
I enlighet med SKF’s ”Riktlinjer för tävlingsarrangemang i Coronatider” kommer vi inte att
erbjuda allmänna duschar och omklädning skall ske i klubbtält som sätts upp på anvisade
platser.
Boende:
Bokas direkt på önskat boende av deltagarna. Görs förslagsvis omgående för det finns inget
preliminär bokat för just kanottävlingen.
Förslag på boende:
Djulö camping www.djulocamping.se tel:0150- 572 42 epost: info@djulocamping.se
Ekbackens Vandrarhem tel:0150-557 90
Olssons Vandrarhem www.olssonsvandrarhem.se tel:0730-757590
epost: bokning@olssonsvandrarhem.se
Stora Djulö Vandrarhem tel:070-9384167 epost: stora.djulo@gmail.com
Hotell Gillet www.hotellgillet.se tel:0150-13340 epost: info@hotellgillet.se
Hotell Kungsbacken www.hotellkungsbacken.se tel: 0150-132 20
Hotell Stadt www.hotelstatt.se tel:0150-504 40 epost: bokning@hotelstatt.se
Övrig information, kontakter:
Prel. Tävlings ledare: Magnus Mattsson-Mårn: m.m-m@telia.com , 070-6521700 (helst
kvällstid)
Kontakter Katrineholms kanotklubb:
info@katrineholmskanotklubb.se
Karin Lagmyr: 070-6777360
VÄLKOMNA!

