BVS Raft Team a AŠK Dunaj Vás pozývajú
na

BVS RAFT CUP 2012
EURÓPSKY POHÁR V RAFTINGU – ČUNOVO

BVS RAFT CUP 2012
EURÓPSKY POHÁR V RAFTINGU

19. - 20. 5. 2012

AŠK Dunaj

Termín a miesto:

19. – 20.5.2012, - Areál vodných športov Čunovo – Bratislava,
- maratón na Dunaji, detaily budú upresnené neskôr

Organizátor:

BVS Raft Team a AŠK Dunaj (pod záštitou ZVR SR)

Kategórie:

R6 – Európsky pohár + 1.kolo majstrovstiev Slovenska, (muţi) (ţeny)
R4 – Európsky pohár + 1.kolo majstrovstiev Slovenska, (muţi) (ţeny)

Preteky:

R6 – Európsky pohár
šprint - 2 kolá– súčet časov víťazí
slalom - 2 kolá – lepší čas víťazí
zjazd - skupinový štart
R4 – Európsky pohár
šprint - 2 kolá– súčet časov víťazí
slalom - 2 kolá – lepší čas víťazí

Plavidlá R6:

raftové člny PULSAR 380 – poskytuje organizátor

Plavidlá R4:

raftové člny PULSAR 380 – poskytuje organizátor

Riaditeľ preteku:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ trate:

Ing. Tomáš Lángh [SR]
Ing. Jozef Kytka st. [SR]
Michal Stohl [SR]

Prihlášky:

do 5.5.2012
e-mail : rafting@joky.info
informácie: rafting@joky.info; http://eurocup.vodaci.info
ZASLAŤ: názov klubu, menný zoznam + náhradníci, kategória
menný zoznam pretekárov bude kontrolovaný pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásenie do 25.4.2012
Pre členov ZVR SR / ZVR ČR
R6 – 40,- Euro /posádka , R4 – 30,- Euro /posádka
Pre nečlenov ZVR SR / ZVR ČR
R6 – 60,- Euro /posádka , R4 – 45,- Euro / posádka
Prihlásenie po 25.4.2012
Pre členov ZVR SR / ZVR ČR
R6 – 60,- Euro /posádka , R4 – 40,- Euro /posádka
Pre nečlenov ZVR SR / ZVR ČR
R6 – 90,- Euro /posádka , R4 – 60,- Euro / posádka
Organizátor zabezpečí pitný reţim pre pretekárov počas sobotnajšieho
programu pretekov

Doprava:

vlastná, organizátor neprepláca náklady na dopravu

Ceny:

R6 – diplomy, vecné ceny

Ubytovanie:

vlastné stany (bude pripravená plocha pre stanový tábor v areáli kanála);
v prípade záujmu sa informujte o moţnosti ubytovania v hoteli alebo chatkách
pri hoteli

R4 – diplomy, vecné ceny

Program:
PIATOK – 18.5.2012 - TRÉNINGY
18:00 - 20:00
19:30 - 21:00

voľný tréning
prezentácia R6, R4 – kancelária pretekov-tribúna pri kanáli

SOBOTA – 19.5.2012 – SLALOM R4/R6
08:45
09:30 – 10:30
10:45 – 11:45
12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:45 – 15:45
16:00 – 18:00

otvorenie preteku; meeting kapitánov pre kategórie R4 a R6
výdaj štart.čísiel
R4 slalom – ţeny a muţi - 1.kolo
R4 slalom – ţeny a muţi - 2.kolo
obedná prestávka, jazdy sponzorov (VIP)
R6 slalom, ţeny a muţi – 1.kolo
R6 slalom, ţeny a muţi – 2.kolo
R4,R6 sprint, ţeny a muţi

Sobotňajší program môţe byť ešte časovo upravený podľa počtu štartujúcich
v jednotlivých kategóriach. Platia časy na štartovných listinách.
NEDEĽA – 20.5.2012 –ZJAZD R6
09:00 – 12:00
13:30

R6 zjazd – ţeny a muţi
vyhlásenie výsledkov

Nedeľnajší program môže byť ešte časovo upravený podľa počtu štartujúcich
v jednotlivých kategóriach. Platia časy na štartovných listinách.

Ostatné:

ŠPRINT
Pretek je bodovaný podľa pravidiel IRF – víťaz získa 200 bodov.
SLALOM - pred pretekmi nie sú povolené tréningy !!!
Pretek je bodovaný podľa pravidiel IRF – víťaz získa 300 bodov.
ZJAZD R6
Pretek je bodovaný podľa pravidiel IRF – víťaz získa 400 bodov.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v organizácii pretekov.
Kaţdý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Prilby a vesty s výtlakom 7 kg sú povinné!
Organizačný výbor bude mať svoje sídlo na hlavnej tribúne.

Informácie pre pretekárov budú vyvesené na modrých info tabuliach pred hlavnou tribúnou a pred
lodenicou.
ŢIADAME PRETEKÁROV DODRŢIAVAŤ ČASY STANOVENÉ ORGANIZÁTORMI !!!

