Kano og Kajakklubben Gudenaa og DKF har hermed fornøjelsen
at indbyde til Randers City Kajak Marathon.

Løbsdato:

Søndag den 26. maj 2019

Sted:

Kano- og Kajakklubben Gudenaa,
Gudenåvej 30 A, 8920 Randers NV
Kl. 9:30-10:45 – Registrering og udlevering af startnumre
Kl. 10:45 – Instruktion
Kl. 11:45 – Første start

Tidspunkt:

Randers City Kajak Marathon er for alle roere, motionister som kaproere, der har lyst til at prøve kræfter
med sig selv og mod sine ro-kammerater og foregår på et meget beskyttet ro-vand, i med- og modstrøm, og en publikumsvenlig bane.
Løbet byder på roning på den smukke Gudenaa forbi Randers Regnskov, Randers-vartegnet ”Vasen” og
vendinger lige før Randers Bro og vest for Fugletårnet.
Banen er en 4 km rundbane. Der er ingen overbæringer men i stedet et antal spændende vendinger.
Der vil være hjælpebåde ved vendingerne og ruten er markeret med bøjer. Alle deltagere skal
medbringe redningsvest i kajakken.
Løbet er en del af Dansprint-Cup.
For at gøre løbet mere attraktivt for ungdomsroerne er der lavere startgebyr OG lodtrækningspræmier
for alle, der gennemfører. Derudover bliver der oprettet en særlig ungdomstrim klasse for de ungdomsroere, der ikke har så meget erfaring med maraton-kajak. Der oprettes klasser for senior og masterroere, når der er mindst tre forhåndstilmeldte roere.
Klasser og distancer:

Dame og herre senior + U18: 21 km
Piger og drenge U14+U16: 13 km
Piger og drenge U12: 9 km
Trim – piger og drenge U12 – U16: 5 km
Master dame og herre: 21 km
Trim dame og herre: 13 km

Klubbens køkken vil sørge for, at der bliver mulighed for at købe mad og drikke under stævnet.
Mulighed for bad og omklædning. Gode parkeringsforhold umiddelbart ved klubben.
Tilmelding findes på www.gudenaa-kajak.dk og sendes til:
E-mail: randersmarathon@gmail.com
Startgebyr – senior og master - pr. deltager kr. 100,00 (efter-tilmelding kr. 175,00).
Ungdomsroere – pr. deltager kr. 50,00 (efter-tilmelding kr. 100,00).
Tilmelding og betaling (konto: 9335-3155603029 / MobilePay: nr. 41318) senest tirsdag den 21. maj
2019.
Vi ses til Randers City Kajak Maraton, sidste søndag i maj.

