VODÁCKY KRÚŽOK
ZŠ J. ALEXYHO ZVOLEN

Otvorený mládežnícky vodácky
dvojboj pramíc P2

17. september 2011 Zvolen - Môťovská priehrada

Organizačný výbor
Riaditeľ preteku
Hospodár
Vedúci tech. zabezpečenia
Hlavný rozhodca

Mgr. Katarína Holá
Mária Michalcová
Ing. Jozef Jánoš
Stanislav Kytka

I. Všeobecné ustanovenia
1. Otvorený mládežnícky vodácky dvojboj pramíc P2 organizuje Vodácky krúţok pri Základnej
škole, J. Alexyho vo Zvolene v spolupráci so ZŠ, J.Alexyho, Zvolen a vodáckym klubom
RAPRAKAN Zvolen.
2. ZVOLENSKÁ DVOJKA sa koná 17. septembra 2011 na Môťovskej priehrade vo Zvolene
3. Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 13. septembra 2011
na adresu:
Základná škola
J.Alexyho 1941/1
Zvolen
960 01
e - mail : ubkozv@azet.sk
Prihlášky musia obsahovať : názov posádky,, menný zoznam členov posádky, dátum narodenia,
kategóriu.

4. Prezentácia sa uskutoční v sobotu 17. septembra 2011 o 9.00 hod. v mieste preteku – hrádza
Môťovskej priehrady.
5. Dopravu účastníkov do miesta pretekov hradí vysielajúci klub.
6. Usporiadateľ zabezpečí občerstvenie pre všetkých účastníkov ; lode na pretek.
7. Informácie Lubo Sihelský tel :
0908 935 004
e- mail : ubkozv@azet.sk

II. Technické ustanovenia
1. Kategórie
- muţi, ţeny ( od 18 rokov )
- dorastenci, dorastenky (od 16 do 18 rokov)
- starší ţiaci, ţiačky (od 13 do 15 rokov)
- mladší ţiaci , ţiačky (do 12 rokov)
Ak v kategórii nebudú prihlásené min. tri posádky, zúčastnené posádky budú preradené do vyššej
kategórii. Rovnaká dvojica nesmie pretekať 2x.
2. Disciplíny
1. slalom
2. zjazd cca 500 m
Hodnotenie podľa platných pravidiel ZVR SR
3. Posádky, ktoré sa umiestnia vo svojich kategóriách na prvých troch miestach získajú diplom a
medaile.
4. Najlepšia posádka v žiackych kategóriách získa putovný pohár.
5. Výklad trate bude vykonaný pred štartom kaţdej disciplíny.
6. Protesty sa podávajú podľa platných pravidiel.

III. Bezpečnostné opatrenia
1. Kaţdý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie. Vysielajúci klub potvrdí na prihláške, ţe všetci
pretekári sú dobrými plavcami.
2. Ţiacke posádky musia mať záchranné vesty oblečené počas celého pobytu na vode. Ostatné
posádky minimálne jednu záchrannú vestu v lodi.
3. Všetci účastníci sa musia počas preteku riadiť pokynmi usporiadateľov.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v závaţných prípadoch po dohode s hlavným rozhodcom zmeniť
tieto propozície.
2. V prípade nehody, nepredvídanej udalosti pri ceste do miesta preteku je nutné nahlásiť oneskorený
príjazd do miesta prezentácie na tel. 0908 935 004.
3. V priebehu celého preteku Vás ţiadame, aby ste dodrţiavali stanovené pravidlá, disciplínu,
udrţiavali poriadok a čistotu v areáli pretekov.

Program :

9.00
10.00
12.00
14.00
15.00

prezentácia , losovanie poradia ( hrádza Môťovská priehrada )
štart 1.etapy ( Môťovská priehrada )
štart 2.etapy ( Môťovská priehrada )
obed ( Základná škola )
vyhlásenie výsledkov ( Základná škola )

