PROPOZÍCIE PRETEKOV

Názov pretekov:

Mistral Air Slovakia Race

Dátum konania:

9.-10. jún 2007

Miesto konania:

Areál vodných športov Čunovo

Riaditeľ pretekov:

Milica Zererová

Usporiadateľ:
Trať:

Európsky pohár v raftingu
Mistral Air Slovakia
2-1, ww 3-4

Hlavný rozhodca:

Libor Fingerland

Časomiera:

Q-Control

Kategórie:

R6 - šprint, H2H, slalom / muži, ženy

Staviteľ trate:

Štefan Lukačovič

R4 – šprint, slalom / muži, ženy
R6 – šprint, slalom / juniori

R6 – šprint / debutanti a VIP Race
Rafty:

Kategória R6 - Gumotex typ Pulzar 380 - zabezpečuje
ZVR SR a vlastné lode

Kategória R4 - Pre všetky posádky štartujúce v kategórii
R4 zabezpečí Svaz vodáků České republiky jednotný typ COLORADO 445
Štartovné:

R6 1200,- Sk / posádka
R4 800,- Sk / posádka

V prípade štartu v oboch kategóriách 1600,-Sk
Zahraniční účastníci: R6 – 50 EUR, R4 – 30 EUR
Prihlášky:

posielajte na doleuvedenú adresu do 01.06.2007. Po
tomto termíne nebudú prihlášky akceptované:
KVR Mistral

Júlia Pavelková
Jasovská 19

851 07 Bratislava
Julia@hochsiteam.sk

Informácie:

Júlia Pavelková +421 903 790 192

Andrea Zererová + 421 903 235 201
www.raftmistral.sk

Počas pretekov v Race Office v tribúne
Prezentácia:

piatok 8.júna 2007 od 18:00 h do 20:00

Občerstvenie:

Každý pretekár obdrží stravovacie poukážky na piatkovej

Ubytovanie:

v Race Office v tribúne

prezentácii

Na trávnatej ploche pri AVŠ Čunovo možnosť stanovania
V prípade záujmu možnosť ubytovania v penziónoch
v okolí AVŠ Čunovo

Vyhlásenie výsledkov:

v nedeľu 10.6. o 16:00 pri tribúne

Ceny:

Prvé tri tímy v každej kategórii a disciplíne obdržia vecné

ceny od partnerov podujatia

Najlepšia juniorská posádka získa cenu ,,Best Baby“
Najlepšia debutantská posádka cenu ,,Last Swimm“

Pokyny pre pretekárov: Podmienkou účasti je predloženie platného registračného
preukazu Zväzu vodáctva a raftingu SR.

Podmienkou účasti je podpísaný reverz.
Bezpečnostné predpisy: Podľa pravidiel IRF.

Vesty povinné s výtlakom 6 kg

Počas tréningu nebude zabezpečená záchranná
a zdravotnícka služba.

Počas pretekov bude zabezpečená záchranná
a zdravotnícka služba.

Trénovanie v AVŠ je na vlastné nebezpečenstvo.

Program:
Piatok 8.6.2007

17:00 – 19:00 tréning

18:00 – 20:00 prezentácia - výdaj štartových čísiel a štartovné poplatky
Sobota 9.6.2007
8:00
9:00

kapitánsky míting

slalom R4 – kategória muži, ženy 1. a 2. jazda

12:00 – 13:00 obed, ukážky rodeo
13:00

slalom R6 – kategória muži, ženy 1. a 2. jazda

19:00

MASakeR party

16:30

Mistral Fun Race

Nedeľa 10.6.2007
10:00
11:30

šprint R6 – kategória muži, ženy 1. a 2. jazda
šprint R4 – kategória muži, ženy 1. a 2. jazda

13:00 – 14:00 obed, VIP race, debut race
14:15

H2H race R6 (16 najrýchlejších mužských a 8 ženských posádok

16:00

vyhlásenie výsledkov

z meraného šprintu)

Dôležité:

Mistral Fun Race je špeciálnou a neoddeliteľnou súčasťou pretekov Mistral Air

Slovakia Race a je oficiálnou nomináciou na MASakeR party. Pravidlá súťaže Mistral
Fun Race sa dozviete pri piatkovej prezentácii, alebo na kapitánskom mítingu.
Heslo: Nikdy nevieš čo sa pod názvom MASakeR party môže ukrývať!

Keďže predvídame aj nepredvídateľné zmena programu organizátorom je možná
v závislosti od nepredvídateľných okolností a udalostí.

Chceme vás poprosiť o dodržanie termínu pre poslanie prihlášky a o prezentáciu

v race office v nami vyhradenom čase, aby sme mohli preteky zorganizovať na čo
najvyššej úrovni a popritom sa stihli aj zabaviťJ
Ďakujeme a už teraz sa tešíme na vašu účasť.

Tím Mistral Air Slovakia

