Raft Klub FORTUNA

P R O P O Z Í C I E
3. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2016

Termín a miesto:

17. september 2016 Čunovo - vodný kanál, Areál Divoká voda BA

Trať :

šprint R6, paralelný šprint R4; slalom R4, R6; – vodný kanál Čunovo, pravý kanál

Organizátor:

Vodácky Klub Fortuna + ZVR SR , kontakt: Rado Orokocký
mob.: +421907328720, e-mail: rorokocky@gmail.com

Kategórie:

R4, R6 - muži, ženy, lode Pulzar 380
Preteky sú súčasťou nominácie na ME a MS v roku 2017 v kategórii R6

Riaditeľ preteku:

Rado Orokocký

Hlavný rozhodca :

Ing. Jozef Kytka st.

Staviteľ trate :

Milan Petrovič

Prihlášky:

do 12.septembra 2016
e-mail: rorokocky@gmail.com
informácie: rorokocky@gmail.com
http://www.facebook.com/ZvazRaftingu
ZASLAŤ: názov klubu, menný zoznam + náhradníci, kategória

Štartovné:

Pre členov ZVR SR - R6: 43-E/posádka , R4: 32-E/posádka
Pre posádky štartujúce v kategórii R6 aj R4 : 70-E/posádka
Pri podaní prihlášky počas prezentácie sa štartovné zvyšuje o 50 % .

Ceny:

R6: v kategórii muži, ženy celkovo
R4: v kategórii muži, ženy celkovo

Program:

SOBOTA 17.9. 2015
8:00 – 9:00

prezentácia na vodnom kanáli v Čunove - tribúna
Pri prezentácii je potrebné vyplniť-predložiť
● List posádky pre rok 2016
● Reverz pre rok 2016

9:30
9:50

time trial R4 (muži, ženy)
Head 2 Head R4 (muži, ženy)

11:00
11:20

šprint R6 (muži, ženy) – 1. kolo
šprint R6 (muži, ženy) – 2. kolo

13:00
13:30

slalom R6 I kolo (muži, ženy)
slalom R6 II kolo (muži, ženy)

SOBOTA 17.9. 2016
14:30
15:00

slalom R4 (muži, ženy) – 1. kolo
slalom R4 (muži, ženy) – 2. kolo

15:30

vyhlásenie výsledkov 3. kola MSR v raftingu pre rok 2016

Rád by som upozornil pretekárov, aby dodržiavali štartovné časy, respektíve
poradie v akom majú štartovať. V opačnom prípade sa môže stať, že nebudú pustení
na štart.
Preteky sú bodované podľa pravidiel IRF
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v organizácii pretekov.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a musí mať
podpísaný Reverz pre rok 2016
Prilby a vesty s výtlakom 6 kg sú povinné!

