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Informationsbrev vedrørende EM Marathon i Moskva 2021
Dette brev har til formål at informere omkring processen, hvis en atlet vælger at takke ja til
udtagelsen til EM maraton 2021. Atleter bedes inden udtagelsesstævnet tage stilling til dette
dokument, da en atlet skal tage endelig stilling til udtagelsen senest mandag efter udtagelsesstævnet
(31. maj), denne endelige tilmelding skal sendes til lcr@kano-kajak.dk pga. kort tilmeldingsfrist hos
ECA.

Visum
For at opnå Visum til Rusland, er der en række kriterier som skal opfyldes.

1. Efter udtagelse søger DKF om at få en officiel invitation til stævnet med dit navn. Den vil
du modtage når DKF får den tilsendt. I den forbindelse skal alle deltagere fremsende en kopi
af pas til nmh@kano-kajak.dk hvis DKF ikke i forvejen har et kopi af dit pas. Det er vigtigt
at passets udløbsdato er mere end 6 måneder efter udrejse fra Rusland (udløbsdato efter den
12/01/2022).

2. På følgende hjemmeside skal der efter modtagelsen af den officielle invitation udfyldes en
visumansøgning. https://visa.kdmid.ru

3. Når visumansøgningen er udfyldt skal den printes og der skal fysisk pålimes et billede på
3x5cm af dig selv.

4. Efterfølgende skal der bookes en tid på den russiske ambassade i København, eller på visa
kontoret i København (Russia Visa Application Centre, Nørre Voldgade 16 (Ground Floor)
1358 Copenhagen Denmark). Hvor du skal møde personligt op med den udskrevne
visumansøgning, den officielle invitation, samt et personligt bevis på rejseforsikring som
DKF udsteder.

5. Derefter vil du kunne hente dit pas 2-10 dage senere på samme adresse.

Anti-doping program
Alle deltagere skal inden ankomst til Rusland have gennemført WADAs online anti-doping
program. Dette forventes at tage en time at gennemfører og kan findes her:
https://adel.wada-ama.org/

Pris
På baggrund af at turen er fuld egenbetaling, kan DKF på nuværende tidspunkt kun give et estimat
på en endelig pris. Ved at acceptere udtagelsen til EM marathon hæfter atleten for den pris som
opgøres efter stævnet, når alle regninger er indløbet. Regningen bliver sendt til de respektive
klubber. Prisen er inklusiv ekstra corona forsikring, som DKF tegner gennem forsikringsselskabet
Gouda. Den foreløbige pris uden flybillet 5.000 kr. Den foreløbige pris med flybillet er 8.500kr.
Udrejse 7. juli kl 6.25 CPH-CDG-SVO med air france ankomst kl 15.00.
Hjemrejse 12. juli kl 17.00 SVO-AMS-CPH med KLM ankomst kl 22.30.

Bådtransport
Bådene skal med ECA fællestransport fra UEM i Poznan. Bådene skal afleveres på Elitecenteret
ved Bagsværd Sø, den 21. Juni. Bådene vil efter stævnet blive transporteret tilbage til Poznan, hvor
de skal afhentes.

Spørgsmål
Evt. spørgsmål kan rettes til Sportschef Lars Robl på lcr@kano-kajak.dk
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