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Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ

Το Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ είναι ένα αγώνισμα ταχύτητας, δύναμης και αντοχής πολύ
συναρπαστικό στο οποίο οι αθλητές/τριες συναγωνίζονται σώμα με σώμα σε φυσικούς
υδάτινους στίβους ήρεμων νερών (λίμνες-θάλασσες) ή τεχνητούς.
Σκοπός ενός αγώνα
Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ είναι να διανυθεί μια προκαθορισμένη απόσταση χωρίς κανένα
εμπόδιο, στο συντομότερο

δυνατό χρόνο, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στους αγώνες Κάνοε ή Καγιάκ τα
πληρώματα αγωνίζονται μεταξύ τους και νικητής είναι αυτό το πλήρωμα (σκάφος) που
διανύει πρώτο τη γραμμή τερματισμού. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται είναι τα Καγιάκ
(Κ) ή τα Κάνοε (C)
και ο αριθμός δίπλα προσδιορίζει τον τύπο του σκάφους: Κ1 και C1 είναι τα ατομικά
(μονοθέσια) Καγιάκ και Κάνοε, τα K2 και C2 τα διθέσια, Κ4 και C4 τα τετραθέσια.
Ο Στίβος

Ο στίβος αποτελείται από 9 διαδρομές μήκους 200, 500 και 1.000 μέτρων και καθαρού
πλάτους τουλάχιστον 9 μέτρων. Οι αγώνες διεξάγονται σε 9 διαδρομές και η επιλογή σε
ποια διαδρομή θα αγωνιστεί κάθε πλήρωμα καθορίζεται από κλήρωση στους
Προκριματικούς. Μετά τους προκριματικούς, η επιλογή κάθε διαδρομής γίνεται βάσει του
χρόνου πρόκρισης: στη διαδρομή 5 τοποθετείται το πιο γρήγορο πλήρωμα, μετά στις
διαδρομές 6, 4, 3, 2, 7, 8, 1 και 9.
Το Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ είναι ο πιο παραδοσιακός τύπος αγώνων και η αρχαιότερη
κατηγορία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κάνοε (ICF).
Επίσημα Αγωνίσματα
- Τα επίσημα αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κάνοε αγωνίσματα είναι:

Ανδρών/Γυναικών
Κ1, Κ2, Κ4, C1, C2, C4 200, 500 και 1.000 μέτρα
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Κ1, Κ2, Κ4, C1, C2 5.000 μέτρα

Σκυταλοδρομία 200 μέτρων:
Κ1, C1 Ανδρών
K1 Γυναικών
- Τα επίσημα Ολυμπιακά Αγωνίσματα για τους Ο.Α. του ΡΙΟ 2016 είναι:

*Ανδρών:
Κ1, Κ2, C1 200 μέτρα
Κ1, Κ2, Κ4, C1, C2 1.000 μέτρα
*Γυναικών:
Κ1 200 μέτρα
Κ1, Κ2, Κ4 500 μέτρα

Περισσότερα στον Αγωνιστικό Κανονισμό Σπρίντ
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