Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky

WW Challenge days, Belá 2006
PROPOZÍCIE
Termín:

6.-8. mája 2006

Miesto:

rieka Belá, Podbanské - Vavrišovo

Organizátor:

Rio Granus a Paddler pod záštitou ZVR SR

Kategórie:

K1 - hliadky
R2
R4+

Preteky:

K1
- najmenej 3-členné hliadky - kajak
- zjazd, orientácia a plnenie úloh
- hodnotenie podľa času a bodov za splnenie úloh
R2
- dvojmiestny raft
- zjazd, orientácia a plnenie úloh
- hodnotenie podľa času a bodov za splnenie úloh
R4+
- 4 a viacmiestny raft
- zjazd, orientácia a plnenie úloh
- hodnotenie podľa času a bodov za splnenie úloh

Pravidlá:

Určuje organizátor, upresnenie na kapitánskom mítingu.

Plavidlá:

K1 - iba vlastné kajaky, sériový výrobok v pôvodnom vyhotovení bez
obmedzenia parametrov
R2 - typ Orinoco alebo podobné, sériový výrobok v pôvodnom vyhotovení bez
obmedzenia parametrov
R4+ - raftové lode typu Pulsar, Colorado a podobné, sériový výrobok v
pôvodnom vyhotovení bez obmedzenia parametrov
R2 a R4+ je možné zapožičať od organizátora - treba objednať dopredu.
Štartovať môžu aj zmiešané posádky/hliadky.

Riaditeľ preteku:

Jozef Kubovič

Prihlášky:

písomne na adresu
PADDLER, Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
e-mailom: info@paddler.sk
faxom: +421-2-5022 1596
najneskôr do 28.4.2006
alebo na mieste konania preteku
Zaslať vyplnenú prihlášku - formulár v prílohe.

Štartovné:

150 Sk/osobu - jeden pretek
100 Sk/osobu - člen ZVaR - jeden pretek
50% zľava na účasť v druhom preteku
50% príplatok za registráciu na mieste
20% zľava pri registrácii do 11.4.2006

Doprava:

individuálna, bez refundácie

Ubytovanie a strava:

individuálne, bez refundácie

Program:

Sobota - 6.5.2006
- voľné tréningy
- ca od 13:00 nácvik záchrany na WW, podľa podmienok buď Hrdovo=km 16.4
alebo pri Kokavskom moste=km 18.7.
- kapitánsky míting a prezentácia, 18:30 Liptovský Hrádok, miesto bude
upresnené na mobilné čísla uvedené v prihláške formou SMS.
Nedeľa - 7.5.2006
- pretek R2, K1-hliadky
- prezentácia od 9:00 do 10:00, parkovisko Podbanské
štart pretekov 10:30
Pondelok - 8.5.2006
- pretek R4+
- prezentácia od 9:00 do 10:00, pri Kokavskom moste
- štart pretekov 10:30
! Organizátor si vyhradzuje zmeniť trať, pravidlá a program podľa aktuálnych
prírodných podmienok.

Bezpečnosť a zodpovednosť:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Štartovať môžu iba osoby ktoré v deň štartu dovŕšili 18 rokov, alebo osoby
ktoré dovŕšili 16 rokov za spoločnej účasti zákonného zástupcu alebo s
písomným potvrdením zákonného zástupcu overeným na mieste pri registrácii
alebo overené notárom.
Štartovať možu iba plavci, fyzicky zdatní a zdraví.
Zakazuje sa štart pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne, organizátor nezodpovedá
za žiadne ujmy.
Každý účastník je priamo zodpovedný za škody a ujmy ktoré spôsobí.
Belá je prírodná horská rieka, nepodceňujte jej nebezpečenstvo.

Výbava a výstroj:

K1
každý jednotlivec - osobné vybavenie
Povinne: kajak, špricka, pádlo, plávacia vesta s výtlakom najmenej 6kg,
prilba, hádzačka min. 15m, píšťalka, obuv do vody
Doporučuje sa: suchý oblek alebo neoprén, nôž, 3x karabína typu GuideLock,
plávacia vesta s bezpečnostným pásom s rýchlorozopínacím systémom,
hopšnúra, vzduchové vaky do kajaku, 25mm webbing 4.5m, 7mm pruzik
80cm, rukavice
Hliadka K1 povinne: lekárnička, mobilný telefón plne nabitý v nepremokavom
púzdre.
R2
každý jednotlivec - osobné vybavenie
Povinne: pádlo, plávacia vesta s výtlakom najmenej 6kg, prilba, píšťalka, obuv
do vody
Doporučuje sa: suchý oblek alebo neoprén, nôž, 3x karabína typu GuideLock,
plávacia vesta s bezpečnostným pásom s rýchlorozopínacím systémom, 25
mm webbing 4.5m, 7mm pruzik 80cm, rukavice
Posádka R2 povinne: plavidlo spôsobilé na plavbu, hádzačka min. 15m,
lekárnička, mobilný telefón plne nabitý v nepremokavom púzdre.
R4+
každý jednotlivec - osobné vybavenie
Povinne: pádlo, plávacia vesta s výtlakom najmenej 6kg, prilba, píšťalka, obuv
do vody
Doporučuje sa: suchý oblek alebo neoprén, nôž, 3x karabína typu GuideLock,
plávacia vesta s bezpečnostným pásom s rýchlorozopínacím systémom, 25mm
webbing 4.5m, 7mm pruzik 80cm, rukavice
Posádka R2 povinne: plavidlo spôsobilé na plavbu, hádzačka min. 15m,
lekárnička, mobilný telefón plne nabitý v nepremokavom púzdre.
Organizátor si vyhradzuje právo zamietnúť štart v prípade nedodržania
povinnej výbavy a výstroja.

Prihláška na pretek WW Challenge days, Belá 2006
Team / Oddiel / Klub

Adresa teamu / oddielu / klubu

Kontakt na mobilný telefón (s príjmom SMS od organizátora)

Kontakt na e-mail

Prihlasujeme sa na pretek dňa 7.5.2006 v nasledovnej kategórii (pretek K1 a R2 budú prebiehať súbežne)
K1-hliadka
R2 - dvojmiestny raft

Posádka / Hliadka:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia DD.MM.RRR

Kapitán posádky / hliadky

Členovia posádky / hliadky (R2 max. 1 člen), (K1 max. 2 členovia)

Náhradníci alebo ďalší členovia hliadky

Prihlasujeme sa na pretek dňa 8.5.2006 v nasledovnej kategórii
R4+

Posádka / Hliadka:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia DD.MM.RRR

Kapitán posádky

Členovia posádky / hliadky (R2 max. 1 člen), (K1 max. 2 členovia)

Náhradníci alebo ďalší členovia hliadky

Odoslať

