Klub slovenských turistov TEMPO, Hliník nad Hronom
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky
_____________________________________________________________________________________________________________

Celoslovenské stretnutie vodákov 2008
Súťaž C2 – „O figu borovú“
(propozície)
Termín:

13., 14. , 15. jún 2008

Miesto:

Rieka Hron, športový areál Lovča

Organizátor:

Klub slovenských turistov Tempo, Hliník nad Hr, a ZVaR SR

Prihlášky:

Ing. J. Baran,Ľ. Štúra 590, Hliník n/ Hr., mob.: 0905 271929, e-mail: mouton@pobox.sk
Do prihlášky uveďte počet posádok, ich mená a vek (dát. narod.)! Prihláste sa, prosím
vopred písomne, mailom do 11.6.2008!

Účastnícky poplatok:

Uhradia na mieste najneskôr do 22 hod dňa 13. 6.2008 hod všetky súťažiace posádky,
00
ostatní najneskôr do 09 hod dňa 14. 6.2008
250,- Sk/osoba
150,- Sk/osoba - člen ZVaR SR, nečlen - mládež do 15 r.
50,- Sk/osoba - člen ZvaR SR – mládež
Platia všetci účastníci podujatia – aj tí čo nesúťažia!

Kategórie:

C2 - v prípade dostatočného množstva prihlásených rozdelenie do kategórií

Pretek:

Zjazd na trase Jalná-most - Lovča-ihrisko, plnenie úloh v priebehu trate, slalom
Hodnotenie podľa času a úspešnosti plnenia úloh.

Pravidlá preteku:

Upresní usporiadateľ na kapitánskom mítingu dňa 14.6.2008 o 800 hod.

Plavidlá:

C2 (typ VYDRA) + pádla + vesty poskytne KST Tempo bezplatne

00

Ceny:

Podľa zásluh

Riaditeľ podujatia:

Ing. Jaroslav Baran (KST Tempo)

Doprava:

Individuálna na vlastné náklady, org. zabezpečí dopravu lodí v mieste konania

Ubytovanie:

Vo vlastných stanoch v šport. areáli Lovča

Stravovanie:

Z vlastných zásob, k dispozícii bude bufet v areáli od 700 hod 14.6.2008
občerstvenie zahrnuté v ÚP – sobota 14.6. obed a večera.

Program:

Piatok 13.6.2008
- príchod účastníkov, ubytovanie
- 2000 - 2100 prezentácia
- 2200 stretnutie vedúcich skupín, kapitánov posádok, uzatvorenie štartovnej listiny
Sobota 14.6.2008
- 0800 - kapitánsky míting
- 0830 - otvorenie podujatia, výklad trate
- 0900 - presun na štart
- 0930 - štart pretekov
-1430 - ukončenie pretekov na vode
-1630 - nesúťažné disciplýny
- 1830 - vyhlásenie výsledkov
-1900 - večera, táborák, zábava
Nedeľa 23. 9. 2007
individuálny program, nesúťažné hry na vode, relax, odchod domov

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program v závislosti od aktuálnych prírodných podmienok
a iných okolností, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh podujatia!
Bezpečnosť:

Každý sa podujatia zúčastní na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za škody, ktoré
spôsobí. Mládež do 18. rokov sa môže zúčastniť pod vedením dospelej osoby, trénera,
resp. vedúceho povereného klubom!

