Zväz vodáctva a raftingu SR
Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom,
Rio Granus, Adventurio

Zraz vodákov Nemecká 2007
stretnutie vodákov + súťaž K1, C2
(propozície)
Termín:

2. – 3. jún 2007

Miesto:

Vodácko turistické centrum Adventurio – „Dobrý Pľac“, Nemecká

Organizátor:

Vodácky klub Hron Kalná n/Hr., ZVaR SR v spolupráci s Rio Granus, Adventurio

Prihlášky:

Jozef Kubovič, Ružová 15, 934 01 Levice, tel: 0903 378 925, joe@vk-hron.sk,
do 26. mája 2007!

Účastnícky poplatok (UP):Cena v predpredaji 150,- Sk/osoba (do 26.5.2007), na mieste 170 Sk/osoba
členovia ZVaR v predpredaji 100 Sk/osoba (do 26.5.2007), na mieste 120 Sk/osoba
SLSP Levice, č.ú. 28623832 / 0900, do poznámky názov klubu (meno)
mládež do 15 rokov vstup zdarma
Doprava:

individuálna

Ubytovanie:

vo vlastných stanoch, zahrnuté v UP

Stravovanie:

k dispozícii bufet (klobása, párky, čapované nápoje...), 1x občerstvenie zahrnuté v UP

Program:

Piatok 1. 6. 2007
- príchod, ubytovanie, voľný program
Sobota 2. 6. 2007
- 9.00 – 10.00 prezentácia do pretekov
- 10.15 – otvorenie podujatia, kapitánsky míting
- 10.30 – výklad trate, bezpečnosť a presun na štart
- 12.30 – štart pretekov
- 18.00 – vyhlásenie výsledkov
- 18.30 – občerstvenie
- hudba, tanec, spev
- počas celého dňa program aj pre nepretekajúcich a deti, hry, šport, zábava, voda ...
Nedeľa 3. 6. 2007
- individuálny program, nesúťažné splavovanie Hrona, relax a regenerácia
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program v závislosti od aktuálnych
prírodných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh
podujatia!

Kategórie pretekov: K1, C2, v prípade dostatočného množstva prihlásených rozdelenie podľa veku
Pretek:

zjazd na trase Podbrezová – Nemecká, plnenie úloh v priebehu trate.

Pravidlá preteku:

upresní usporiadateľ na kapitánskom mítingu

Plavidlá:

K1 – vlastné
C2 (typ VYDRA) + pádla + vesty poskytne Rio Granus bezplatne

Ceny:

diplomy, vecné ceny, hlavná cena C2 v hodnote 3000,-Sk, K1 1500,-Sk

Riaditeľ podujatia:

Jozef Kubovič (VK HRON)

Bezpečnosť:

Každý sa podujatia zúčastní na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za škody, ktoré
spôsobí.
Mládež do 18. rokov sa môže zúčastniť pod vedením trénera, resp. vedúceho z klubu.

