Raft Klub FORTUNA

Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky

P R O P O Z Í C I E

V. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2012

Termín a miesto:
Trať :

22. septembra 2012 Čunovo - vodný kanál, areál vodných športov BA
šprint R4, R6; slalom R4,R6; – vodný kanál Čunovo

Organizátor:

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

Kategórie:

R4, R6 - muži, ženy, lode Pulzar 380
R4 – amatéri

Riaditeľ preteku:

Ing. Jana Orokocká

Hlavný rozhodca :

Ing. Jozef Kytka st.

Stavitel trate :

Mgr. Júlia Pavelková

Prihlášky:

do 14.septembra 2012
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 100 % .

Doprava:

vlastná, organizátor neprepláca náklady na dopravu

Ubytovanie:

každý účastník si zabezpečuje ubytovanie sám .

Ceny:

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

Program:

SOBOTA 22.9. 2012 ( šprint R6/R4, slalom R6/R4)
8:00 – 9:00

9:30

prezentácia na vodnom kanáli Čunove - tribúna
Pri prezentácii je potrebné vyplniť-predložiť
● List posádky pre rok 2012
● Reverz pre rok 2012
Kapitánsky míting (pred tribúnou)

10:00
10:30

šprint R4 I kolo ( ženy , muži )
šprint R4 II kolo ( ženy, muži )

11:00
11:30

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

12:00
12:30

šprint R4 I kolo (amatéri)
šprint R4 II kolo (amatéri)

13:30
14:15

slalom R4 I kolo ( ženy, muži )
slalom R4 II kolo ( ženy, muži )

15:30
16:15

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

17:30

vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára v raftingu pre rok 2012

Pretek je bodovaný podľa pravidiel IRF
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v organizácii pretekov.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a musí mať
podpísaný Reverz pre rok 2012
Prilby a vesty s výtlakom 6 kg sú povinné!

