PROPOZÍCIE
Termín a miesto:

13.9.2008, / sobota /, Areál vodných športov Čunovo, WW 3‐4

Organizátor:

MAZURKO Bratislava v spolupráci so Zväzom vodáctva a raftingu
Slovenskej republiky

Kategórie:

R6, R4 – muži, ženy – otvorené Majstrovstvá Slovenska
‐
šprint – 2 kolá – súčet časov
‐
slalom – 2 kolá – lepší čas víťazí

Plavidlá R6, R4:

Raftové člny PULSAR 380 – vlastné lode alebo poskytuje organizátor

Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Staviteľ trate:

Zorka Hujsová
Ing. Jozef Kytka st.
Jano Novák

Prihlášky:

Do 7.septembra 2008:
e‐mail: skmazurko@gmail.com
fax: +421 2 63 815 287
ZASLAŤ: názov klubu, menný zoznam + náhradníci, kategória

Informácie

Boris Rajniak

+421 908 707 003

Štartovné:

Pre členov ZVR SR R 6 –900.‐SK, R4 – 600.‐SK posádka
Pre nečlenov ZVR SR sa štartovné zvyšuje o 50%
Pri podaní prihlášky počas prezentácie sa štartovné zvyšuje o 50 %

Doprava:

Vlastná, organizátor neprepláca náklady na dopravu

Ubytovanie:

Organizátor nezabezpečuje
Možnosť ubytovania v 4‐posteľových izbách v zariadení cca
200 m od areálu alebo v hoteli Divoká voda
Možnosť stanovania pri areáli

Stravovanie:

Každá posádka obdrží stravné lístky na prezentácii

Ceny:

hodnotné & fajnové:) večerná tombola!

Program:

SOBOTA –13.septembra 2008
7:00 – 8:30

prezentácia v kancelárii na tribúne, výdaj
štartových čísel

Pri prezentácii musia mať všetci platné preukazy ZVR SR, podpísaný reverz
a vyplnený list posádky pre rok 2008.
9:15

kapitánsky míting – parkovisko pred tribúnou

10:00 – 11:30
12:00 – 14:30

šprint R4, R6 (ženy, muži) 1. a 2. kolo
slalom R4, R6 (ženy, muži) 1. a 2. kolo

15:00

ukončenie pretekov

19:00

vyhodnotenie IV. Kola a konečného poradia
Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2008
party, tombola!!, ukončenie sezóny

Program pretekov môže byť ešte časovo upravený podľa počtu štartujúcich
v jednotlivých kategóriach a iných neplánovaných okolností, platia časy na
štartovných listinách a informačnej tabuli
Ostatné:

ŠPRINT ‐ Pretek je bodovaný podľa pravidiel ZVR SR – víťaz získa 200 bodov
SLALOM ‐ Pretek je bodovaný podľa pravidiel ZVR SR – víťaz získa 300 bodov
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v organizácii pretekov
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť
Prilby a vesty s výtlakom 6 kg sú povinné!
Organizačný výbor bude mať svoje sídlo na hlavnej tribúne
Informácie pre pretekárov budú vyvesené na modrých info tabuliach pred hlavnou
tribúnou
ŽIADAME PRETEKÁROV DODRŽIAVAŤ STANOVENÉ ČASY ORGANIZÁTORMI!!!
V opačnom prípade nebude umožnený vstup na party!:p

Ďakujeme našim partnerom:

