Vodácky Klub Iuventa
Tehelná 25, 831 03, Bratislava
len Zväzu vodáctva a raftingu SR,Wolkrova 4, 851 01, Bratislava

EURÓPSKY POHÁR V RAFTINGU – UNOVO
17. - 18. 6. 2006
Termín a miesto:

17. – 18.6.2006, Areál vodných športov +unovo

Organizátor:

VK Iuventa (pod záštitou ZVR SR)

Kategórie:

R6 – Európsky pohár, (muži) (ženy)
R4 – otvorené Majstrovstvá Slovenska, (muži) (ženy)

Preteky:

R6 – Európsky pohár
šprint – 2 kolá – lepší as ví;azí
slalom – 2 kolá – lepší as ví;azí
R4 – otvorené majstrovstvá Slovenska
šprint - 2 kolá – lepší as ví;azí
slalom - 2 kolá – lepší as ví;azí

Plavidlá R6:

raftové lny PULSAR 380 – poskytuje organizátor

Plavidlá R4:

raftové lny PULSAR 380 – poskytuje organizátor

Riadite. preteku:
Hlavný rozhodca:
Stavite. trate:

Viera Ku0erová - SR

Prihlášky:

do 10.6.2006 – písomne na adresu
VK Iuventa, Tehelná 25, 831 03, Bratislava
e-mail : rafting@joky.info
informácie: 0904 949 100 – riaditeD preteku Viera Ku erová
ZASLAE: názov klubu, menný zoznam + náhradníci, kategória

Štartovné:

Pre lenov ZVR SR
R6 – 1200,-Sk/posádka , R4 – 800,- Sk/posádka
Pre ne lenov ZVR SR
R6 – 60,- Euro /posádka , R4 – 40,- Euro / posádka
Štartovné zahJKa aj sobotnajší obed.

Doprava:

vlastná, organizátor neprepláca náklady na dopravu

Ubytovanie:

vlastné stany (bude pripravená plocha pre stanový tábor v areáli kanála)

Ceny:

R6 – diplomy, vecné ceny
R4 – diplomy, vecné ceny

Ing. Libor Fingerland – SR
Ing. Radoslav Orokocký - SR

Program:
PIATOK – 16.6.2006 - TRÉNINGY
17:00 - 19:30
19:00 - 20:30

voDný tréning
prezentácia R6, R4 – kancelária pretekov-tribúna pri kanáli

SOBOTA – 17.6.2006 - SLALOM
9:30
10:00 – 11:00
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
15:00 – 16:00
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
20:00 +

meeting kapitánov pre kategóriu R4 a R6 / výdaj štart. ísiel
R4 slalom – ženy a muži - 1.kolo
R4 slalom – ženy a muži - 2.kolo
obedná prestávka, jazdy sponzorov (VIP)
R6 slalom, ženy a muži – 1.kolo
R6 slalom, ženy a muži – 2.kolo
FunSlalom R4
voDný tréning
skupina ALIVE + DJ – big party až do rána

SobotKajší program môže by; ešte asovo upravený podDa po tu štartujúcich
v jednotlivých kategóriach. Platia asy na štartovných listinách.
NEDEUA – 18.6.2006 - ŠPRINT
9:00 – 10:00
10:20 – 11:20
12:00 – 13:00
13:30 – 14:30
15:00

R4 šprint – ženy a muži - 1.kolo
R4 šprint – ženy a muži - 2.kolo
R6 šprint – ženy a muži - 1.kolo
R6 šprint – ženy a muži - 2.kolo
vyhlásenie výsledkov

NedeDnajší program môže by; ešte asovo upravený podDa po tu štartujúcich
v jednotlivých kategóriach. Platia asy na štartovných listinách.
Ostatné:

ŠPRINT –
Pretek je bodovaný podDa pravidiel IRF – ví;az získa 200 bodov.
SLALOM - pred pretekmi nie sú povolené tréningy !!!
Pretek je bodovaný podDa pravidiel IRF – ví;az získa 300 bodov.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v organizácii pretekov.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednos;.
Prilby a vesty s výtlakom 6 kg sú povinné!
Organiza ný výbor bude ma; svoje sídlo na hlavnej tribúne.
Informácie pre pretekárov budú vyvesené na modrých info tabuliach pred
hlavnou tribúnou a pred lodenicou.
ŽIADAME PRETEKÁROV DODRŽIAVAE +ASY STANOVENÉ
ORGANIZÁTORMI !!!

