Český pohár ve wakeboardingu a wakeskatingu 2015
Ski & Wake Park Těrlicko 18.07.2015

Propozice
1. Pořadatel:

Klub vodního lyžování Havířov o.s.
Ředitel závodu: Petra Kocurová
e-mail: petrakocurova@centrum.cz
Zástupce: Martin Kocur

tel.: +420 732 903 256
tel.: +420 608 863 067

2.Organizátor
Water sports club z.s.
Ředitel: Jiří Heller
e-mail: jirka@wsmail.cz

tel.: +420 608 444 727

Zástupci:
David Šourek
e-mail: dadouch.sourek@gmail.com

tel.: +420 608 056 417

Jakub Poncar
e-mail: kubapon@icloud.com

tel.: +420 608 912 698

3. Termíny a místa konání

1. závod……………………....20.06.2015 Pasohlávky/Merkur

Kontaktní osoba: Karolina Holubová
+420 723 950 294
Autokemp ATC Merkur Pasohlávky****
(www.wakemerkur.cz)

2. závod................ 18.07.2015 Těrlicko

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kocur
+420 608 863 067
Těrlická přehrada, nejbližší místo pro navigaci: č.p. 102
(www.skiwakepark.cz)

3. závod................................15.08.2015 Stráž p. Ralskem

Kontaktní osoba: Jan Krejbich
+420 777 325 760
Panda Sport p.o.
Máchova 203, 471 27, S. p. R.
(www.cwps.cz)

4. závod.....................................05.09.2015 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Michal Ptáček
+420 774 181 219
Ulice Pardubická
(www.cablewakepark.cz)
4. Startovné

V den závodu 350,Přihlášení na všechny díly poháru 999,-

V ceně startovného je ranní trénink od 8:00 do 10:00 a občerstvení pro závodníky.
5. Kategorie wakeboard a wakeskate
5.1. Přihlášení na závody, bude striktně rozděleno podle věku s vyjímkou kategogorie open.

5.2 Aby mohla být vyhlášena kategorie OPEN, musí být přihlášeno minimálně 8 závodníků, a do
ostatních kategorií závodníků 6. Při nedostatečném počtu startujících v dané katekorii se budou
kategorie slučovat.
5.3 Závodníci jsou řazeni do kategorií podle věku dosaženého v aktuálním roce.
•

U11 - děti narozené v roce 2004 nebo později

•

U15 - dívky a chlapci narozeni v roce 2000 nebo později

•

U19 - juniorky a junioři narozeni v roce 1996 nebo později

•

OPEN ženy a OPEN muži bez věkového omezení

•

O30 - Masters ženy a muži narozeni v roce 1984 nebo dříve

•

Wakeskate ženy a muži bez věkového omezení

5.4 Starty ve dvou kategoriích v jednom závodě nejsou dovoleny.
Účastnit se mohou pouze jezdci registrovaní pod Svazem vodního lyžování a wakeboardingu,
prostřednictvím svých klubů. Neregistrovaní jezdci mají možnost závodit ve vsunuté kategorii viz.
bod 11.1.
6. Bodování

Bodování závodů je na základě bodového hodnocení dle pravidel vlekového wakeboardingu
zanesených na ČSVLW (www.cwsf.cz)
Celý seriál obsahuje 4 závody z nichž se započítávají 3 nejlepší výsledky.
Po skončení čtvrtého závodu budou sečteny body jednotlivých jezdců v jednotlivých kategoriích a
disciplínách.
6.1 MČR je nominační závod. Nominovat se může každý s platnou registrací ČSVLW a získáním
100 bodů z prvních třech dílů Poháru České republiky 2015.

7. Rozhočí

Hlavní rozhodčí: René Król **
Jakub Poncar **
Lukáš Bystroň ***
Dock master :

David Šourek

Všichni výše uvedení rozhodčí mají certifikaci IWWF.
8. Termín přihlášek
e-mailem řediteli závodu, nejpozději však osobně v den závodu do 9:30.
Přihlášku najdete : pohar.wakemag.net

9. Ceny

- věcné ceny od sponzorů
- diplomy
- trofeje
10. Technické podmínky
- 4 sloupy
- délka trati je 760 m
- výška lana nad vodní hladinou je 8,5 m

- rychlost dráhy 0-60 km/h
- výrobce - Motorsport

11. Bezpečnost na závodech

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí, což stvrdí svým podpisem
na příloze přihlášky. Organizátor nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody na
osobách, věcech a majetku, způsobené závodníkům, technické obsluze závodu,
rozhodčím ani žádným jiným osobám. Všichni závodníci na sebe berou plnou zodpovědnost za
své chování v době závodu i v době přídavného programu závodu. Zapojením se do závodu se
vzdávají jakéhokoliv nároku na náhradu škody, případně za jiné vzniklé ztráty a škody způsobené
přímo či nepřímo v době závodu. Za škody způsobené třetím osobám, zodpovídá organizátor jen v
rozsahu své zodpovědnosti organizátora.

Závodníci mladší 18 let jsou povinni při registraci předložit písemný souhlas rodičů nebo
zákonných zástupců s účastí v závodu.

Závodníci musí mít při závodech i oficiálním tréninku vesty a helmy, i když nevyužívají
překážek.

12. Program závodů 2015

Tento program je orientační a může se v závslosti na kategoriích měnit.

8:00-10:00 TRÉNINK A REGISTRCE
10:15-10:30 RIDERS MEETNIG

10:30 START ZÁVODU

WAKEBOARD U11 DÍVKY - KVALIFIKCE
WAKEBOARD U11 CHLAPCI - KVALIFIKACE
WAKEBOARD U15 DÍVKY - KVALIFIKACE
WAKEBOARD U15 CHLAPCI - KVALIFIKACE
WAKESKATE ŽENY - KVALIFIKACE
WAKESKATE MUŽI - KVALIFIKACE
WAKEBOARD MASTERS MUŽI- KVALIFIKACE
WAKEBOARD OPEN ŽENY - KVALIFIKACE
WAKEBOARD OPEN MUŽI - KVALIFIKACE

(VLOŽENÝ ZÁVOD NEREGISTROVANÝCH JEZDCŮ - LOKÁLNÍ ZÁVOD!!! MAX 10 RIDERŮ,
PODLE OBSAZENOSTI OSTATNÍCH KATEGORIÍ NEBO VOLNÉ JEŽDĚNÍ )

14:00 FINÁLE

WAKEBOARD U11 DÍVKY
WAKEBOARD U11 CHLAPCI
WAKEBOARD U15 DÍVKY
WAKEBOARD U15 CHLAPCI
WAKESKATE ŽENY
WAKESKATE MUŽI
WAKEBOARD MASTERS MUŽI
WAKEBOARD OPEN ŽENY
WAKEBOARD OPEN MUŽI

19:00 Slavnostní vyhlášení výsledků

12.1 V rámci jednotlivých dílů závodů mohou být pořádány závody amatérů pro
NEREGISTROVANÉ jezdce, jako podpora rozvoje wakeboardingu a wakeskatingu. Tato kategorie
musí čítat maximálně 20 jezdců, neurčí-li hlavní rozhodčí a pořadatel závodu nebo jeho zástupce
jinak.

13. Informace a výsledky ze závodů

Veškeré výsledky budou zveřejněny na pohar.wakemag.net a to nejpozději do dvou dnů po
skončení závodu a na www.cwsf.cz

Celý průběh akce bude přenášen na www.wakemag.net a pohar.wakemag.net

Pořadatel si vyhrazuje exkluzivní právo na pořizování audio a video záznamu a jeho další použití.
Ostatní záznamy pouze s akreditací vydanou pořadatelem závodu. (tato opatření jsou z důvodu
ochrany sponzorů a partnerů).
Toto se nevztahuje na nekomerční záznamy.
Celý seriál zavodů se řídí pravidly pro vlekový wakeboarding a wakeskating, který je uvedený na
www.cwsf.cz
14. Protesty

Protest je možno podat nejpozději do 10 minut od oficiálního vyhlášení výsledků. Protest se
podává písemnou formou s vratnou kaucí v hodnotě 500,-

15. Ubytování

Každý závodník si zajišťuje ubytování sám a na své náklady. Závodníci mohou využit možnost
stanování v kempu nebo ve stanech hned vedle areálu vleku.
Pro každý jednotlivý závod budou vytvořeny propozice a obecné informace o veškerých detailech
závodu. Ty budou zveřejněny a aktualizovány na pohar.wakemag.net a rozeslány klubům.

