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KANOT-SM 2012
Inbjudan

Tid:

Söndagen den 1 juli till och med fredagen den 6 juli 2012

Tävlingsplats:

Vattensportstadion i Nyköping

Program:

Tävlingen kommer att delas upp på förmiddagspass och kvällspass.
Strykningsmöte varje dag 1 timme innan första start. Inledande
lagledarträff lördag den 30:e juni kl 19.00.
Preliminära program finns på hemsidan. www.kanotsm.se

Startgrindar:

För första gången i Sverige kommer vi att använda oss av startgrindar.
Det innebär att alla bör träna på att räta upp kanoten utan pontonhållare.

75 m cup:

På onsdagskvällen körs 75 m cupen. Utslagscup som avser alla klasser.
Anmälan sker på plats.

Miniorcup:

Miniorcup för H/D12 200 m. Anmälan sker på plats.

Anmälningar:

kan enbart göras på/via hemsidan för ERTournament
http://teamsite.prorok.se. Varje klubb har fått/får användare och
password av Bo Lundmark som också kan besvara frågor om
anmälningsförfarandet. E-post bo.lundmark@prorok.se
Anmälan ska vara inregistrerad senast måndagen den 11 juni.
Mat för tävlingsdagarna bokas och betalas samtidigt med anmälan.

Startavgifter:

Ungdomar
Senior, Juniorer & Veteraner
Stafett

80 kr / anmäld kanot / distans
130 kr / anmäld kanot / distans
80 / 130 kr / lag

Avgiften inbetalas på Oxelösunds Kanotklubbs BG 402-4428
samtidigt med anmälan.
Efteranmälan:

Efteranmälan endast i mån av plats till dubbel startavgift tom tisdag 25
juni kl 24.00. Efteranmälningar tas endast emot via mail till
efteranm@okk.se

Regler:

Tävlingen genomförs enligt Svenska Kanotförbundets tävlingsregler
antagna 2012-03-10.

Medgivande:

Den som anmäler sig till tävling medger att namnuppgifterna och klubb
får registreras, anslås i resultatlista och via Internet.

Information:

Frågor angående tävlingen besvaras av:
Peder Thyrvin
Peter Johansson
Maria Johansson
Jonas Fager

070 5935410
0155 269648
076 1056477
070 3400844

tävlingsledare
sekretariat
kassör
starteransvarig

Boende:

Inkvarteringstips och info om camping via:
www.kanotsm.se

Lunch:

Lunch i matlåda kommer att serveras av restaurang Seaside.
Meny kommer att aviseras på hemsidan: www.kanotsm.se
Pris 70 kr per portion inkl sallad, bröd och måltidsdryck. Beställning
och betalning görs i samband med anmälan.

Middag:

Seaside kommer även att erbjuda middag på samma sätt som lunchen.
Pris 70 kr per portion inkl sallad, bröd och måltidsdryck. Beställning
och betalning görs i samband med anmälan.

T-shirt:

SM t-shirt kommer att kunna förbeställas och info om detta kommer att
finnas på hemsidan.

Välkommen till ett spännande och trevligt kanot-SM.

Oxelösunds Kanotklubb och Nyköpings Kanotklubb
Tävlingskommittén

