Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky

Dobrodružno-športové podujatie na divokej vode.

PROPOZÍCIE

Termín:

5.-8. mája 2007

Hlavná základňa preteku:

ATC Vavrišovo

Organizátor:

Rio Granus, Kamikse a Paddler pod hlavičkou ZVR SR

Kategórie:

K1, C1, K2, C2, R2, R4+

Disciplíny:

K1-C1-K2-C2 hliadky - dobrodružno-športový pretek
- najmenej 3-členné hliadky (najmenej 3 plavidlá K1, C1, K2 alebo C2 v
ľubovoľnej kombinácii)
- zjazd, orientácia a plnenie úloh
- hodnotenie podľa času a bodov za splnenie úloh
Kayak Cross - dobrodružno-športový pretek
- vyraďovacie súboje "head-to-head" pre kajakárov a kanoistov
R2 - dobrodružno-športový pretek
- dvojmiestny raft
- zjazd, orientácia a plnenie úloh
- hodnotenie podľa času a bodov za splnenie úloh
R4+ - dobrodružno-športový pretek
- 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
K2 - iba vlastné kajaky, sériový výrobok v pôvodnom vyhotovení bez
obmedzenia parametrov
C1 - iba vlastné kanoe, sériový výrobok v pôvodnom vyhotovení bez
obmedzenia parametrov
C2 - iba vlastné kanoe, 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 v obmedzenom množstve 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 2.5.2007
alebo na mieste konania preteku; Zaslať vyplnenú prihlášku - formulár:
http://www.paddler.sk/documents/2007_prihlaska_bela.xls

Doprava:

individuálna, bez refundácie

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie je zabezpečené v ATC Vavrišovo na náklady ubytovaných.
Stravovanie individuálne, bez refundácie. Požiadavky na ubytovanie vybavuje
Jozef Kubovič, 0903-378 925, joe@granus.sk

Program:

Sobota - 5.5.2007
- stručný kurz záchrany na WW, teória, ukážky a praktické cvičenia
- prezentácia a stretnutie účastníkov o 10.00 hod. pri Kokavskom moste
(horné potraviny)
- miesto konania podľa podmienok, bude upresnené počas prezentácie.
- kapitánsky míting pre druhý a ďalšie dni, 18:30 ATC Vavrišovo
- kulúrny program, ATC Vavrišovo, začiatok okolo 19.30
Nedeľa - 6.5.2007
- dobrodružno-športový pretek, program bude upresnený na kapitánskom
mítingu v sobotu podľa prírodných podmienok
Pondelok - 7.5.2007
- kurz záchrany na WW - simulované scenáre, prezentácia a stretnutie
účastníkov o 10.00 hod. pri Kokavskom moste (horné potraviny)
- miesto konania podľa podmienok, bude upresnené počas prezentácie.
Utorok - 8.5.2007
- voľný program,
! Organizátor si vyhradzuje zmeniť trať, pravidlá a program podľa aktuálnych
podmienok, bezpečnostnej situácie alebo podľa dohody na kapitánskom
mítingu.

Poplatky a štartovné:

- "PASS A" = 250 Sk/osobu - dobrodružno-športový pretek, bez obmedzenia
počtu štartov, platný pre všetky kategórie
- "PASS RESCUE" = 600 Sk/osobu - kurz záchrany na WW
- "MULTI-PASS" = 800 Sk/osobu - účasť na všetkých pretekoch a kurze
- "PASS RISK" = 40 Sk/osobu/deň - poistenie nákladov za zásah HZS neposkytuje sa žiadna uvedená zľava
- 20% zľava pri registrácii a úhrade do 10.4.2007
- 20% študentská zľava na PASS, okrem PASS RISK, preukázať písomné
potvrdenie o návšteve školy - denné štúdium (na tlačive alebo index)
- kaucia za štartovné číslo = 300 Sk, vratná záloha
- storno poplatok = 50 Sk/osobu, zaplatené poplatky okrem poistky budú
vrátené a krátené o storno poplatok.
- PASS je vystavený na meno a je platný iba pre držiteľa.
- zmena mena na PASS = 100 Sk/PASS
Všetky ceny sú uvedené s 19% DPH okrem PASS RISK - oslobodené od DPH.

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. Každý účastník je priamo zodpovedný za škody a
ujmy ktoré spôsobí. Podujatie sa koná na divokej vode a na prírodných
riekach, nepodceňujte nebezpečenstvo!

Poistenie:

Organizátor zabezpečí hromadné poistenie nákladov za zásah Horskej
záchrannej služby všetkým účastníkom, ktorí o to požiadajú v prihláške a
zaplatia stanovený poplatok najneskôr do 2.5.2007. Hromadné poistenie bude
uzatvorené v poisťovni Union, "Poistenie nákladov za zásah Horskej záchrannej
služby - ŠPORT ŠPECIÁL".
Poistenie nákladov za zásah Horskej záchrannej služby je povinné pre všetky
preteky a organizované podujatia konané v územnej pôsobnosti HZS.
Individuálne poistenie je prípustné ak bude riadne preukázané najneskôr v
čase registrácie účastníka. Individuálne poistenie musí zahŕňať aj
organizované športové a súťažné podujatia v raftingu, kajakovaní a kanoistike
na divokej vode.
Poistenie akýchkoľvek ostatných rizík si zabezpečuje každý účastník
individuálne, organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy.

Výbava a výstroj:

K alebo C
každý jednotlivec - osobné vybavenie
Povinne: uzavretý kajak alebo kanoe, špricka, pádlo, plávacia vesta podľa EN
393, prilba, hádzačka min. 15 m, píšťalka, nôž, obuv do vody
Doporučuje sa: suchý oblek alebo neoprén, 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, funkčný mobilný telefón plne nabitý v
nepremokavom púzdre.
R2
každý jednotlivec - osobné vybavenie
Povinne: pádlo, plávacia vesta podľa EN 393, prilba, píšťalka, nôž, obuv do
vody
Doporučuje sa: suchý oblek alebo neoprén, 3x karabína typu GuideLock,
plávacia vesta s bezpečnostným pásom s rýchlorozopínacím systémom,
25 mm webbing 4.5 m, 7 mm pruzik 80 cm, rukavice
Posádka R2 povinne: plavidlo spôsobilé na plavbu, hádzačka min. 15m,
lekárnička, funkčný mobilný telefón plne nabitý v nepremokavom púzdre.
R4+
každý jednotlivec - osobné vybavenie
Povinne: pádlo, plávacia vesta podľa EN 393, prilba, píšťalka, obuv do vody
Doporučuje sa: suchý oblek alebo neoprén, 3x karabína typu GuideLock,
plávacia vesta s bezpečnostným pásom s rýchlorozopínacím systémom, 7mm
pruzik 80cm, rukavice
Posádka R4+ povinne: plavidlo spôsobilé na plavbu, hádzačka min. 15m,
25mm webbing 4.5m (obracacia šnúra na raft), lekárnička, nôž, funkčný
mobilný telefón plne nabitý v nepremokavom púzdre.
Organizátor si vyhradzuje právo zamietnúť štart v prípade nedodržania
povinnej výbavy a výstroja.

