Propozície pretekov
Názov:
2. kolo MSR – otvorené MSR s medzinárodnou účasťou
Usporiadateľ:
KVR MISTRAL
Termín pretekov: 3-4.6.2006
Miesto pretekov: AVŠ Čunovo
Činovníci pretekov
Riaditeľ pretekov: Milica Zererová/Júlia Pavelková
Hlavný rozhodca: Libor Fingerland
Zástupca HR:
Boris Čuda
Stavba trate:
Štefan Lukačovič
Prihlášky:
do 27.5.2006
- po termíne prihlášky nebudú akceptované
Na adresu
julia.mistral@zoznam.sk
julia@hochsiteam.sk
Júlia Pavelková
Jasovská 19
85107 Bratislava
Štartovné:
R6 – 1200 Sk
R4 – 800 Sk
Zahraničný R6 – 60 euro
R4 – 40 euro
Disciplíny:
R6 slalom a šprint
R4 slalom a šprint
R6 mix head to head (2 ženy a 4 muži)
VIP preteky (preteky sponzorov a partnerov)
Podmienky:
predloženie platného registračného preukazu
Bezpečnostné predpisy:
Podľa pravidiel IRF. Vesty povinné s výtlakom 6 kg, všetci
pretekári musia mať podpísaný reverz a musia byť dobrými
plavcami. Počas pretekov bude zabezpečená záchranná
a zdravotnícka služba. Trénovanie v AVŠ je na vlastné
nebezpečenstvo. Tréning pred slalomom nie je povolený.
Informácie:
Júlia +421903790192
Eva +421905673483
Počas pretekov v kancelárii pod tribúnov
Ceny:
Prví traja v každej disciplíne obdržia vecné ceny
V pretekoch head to head a VIP obdržia cenu víťazi
Ubytovanie:
V areály AVŠ – stany
V prípade záujmu poskytneme kontakty na ubytovanie na
penziónoch v okolí – Čunovo, Jarovce, Bratislava
Stravovanie:
Zabezpečíme pre pretekárov guláš a večerné občerstvenie
(pivo a kofola)
Sprievodný program: premietanie záberov reprezetantov v raftingu – MS Ekvador,
MS Česká republika, ME Rusko .... reprezentanti v rodeo
Vystúpenie tanečenej hip – hop skupiny
Kapela Michal Varga band

Program pretekov:
Piatok 2.6.2006

Sobota 3.6.2006

Nedeľa 4.6.2006

17.00 – 19.00 Tréning
17.30 – 19.30 prezentácia - výdaj štartových čísiel a štartovné
poplatky
9.00 kapitánsky míting
9.45 šprint R6 – kategória muži, ženy 1 a 2 kolo/lepšia jazda
12.00 – 12.30 obed, ukážky rodeo
12.30 šprint R4 – kategória muži, ženy 1 a 2 kolo/lepšia jazda
15.30 head to head mix R6 (iba jedno kolo) a VIP preteky
19.30 party
9.30 štart slalomu R4 – kategória muži, ženy 1 a 2 kolo
13.30 štart slalomu R6 – kategória muži, ženy 1 a 2 kolo
30 min po pretekoch vyhlásenie výsledkov a tombola

Zmena programu organizátorom je možná v závislosti od nepredvídateľných
okolností J
UPOZORNENIE: Preteky organizuje Mistral, takže chceme všetkých priateľov
raftingu upozorniť na dodržanie termínu na prihlášky
a prezentácie posádok. Nebude možné zaprezentovať sa
v sobotu ráno, ako bývalo zvykom. Chceme predchádzať
zbytočným komplikáciám s prepisovaním štartovej listiny
a posúvaním pretekov. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na
Vašu účasť.

