SK SKI Přelouč, z.s.
Mělice waterski cup
Mezinárodní závod

12.ročník
Rozpis závodu
1. Pořadatel:

SK SKI Přelouč z.s.

2. Místo konání:

středisko klubu- písník Mělice

3. Termín konání:

16.7.-18.7.2022

4. Vypsané kategorie:

triky, slalom, skok - muži, ženy,
senioři, seniorky
kategorie open, U17, U21,U14,U12
Homologace: Ranking List

5. Podmínky účasti: platná registrace, platná lékařská prohlídka, karta zdravotní
pojišťovny, zaplacené startovné, dodržení covid nařízení vlády
Zahraniční účastníci předloží u prezentace doklad o
mezinárodním zdravotním pojištění pro rizikové sporty.
6. Přihlášky:

do 15.7. 2022 na EMS
Objednání tréninku na hana.ledvinova@ledvinanabytek.cz
do 10.7. 2022.

7. Startovné:

500,- Kč za disciplínu

8. Ubytování:

zajišťují si účastníci sami
možnost postavit po dohodě stany v areálu
Hotel Fontána, +420 222 539 539
Autokemp Marin http://www.waterski.cz
Autokemp Buňkov – www.bunkov.cz
Bohdaneč Penzion Art- www.penzion-art.cz
Tillerova vila www.penziontillerova.cz

9. Stravování:

od pátečního odpoledne a po celou dobu závodu bude v provozu
bufet v areálu

10. Trénink:

trénink na základě objednávky v pátek

SK SKI Přelouč, z.s., Na Okrajích 37, 530 02 Pardubice IČ 26667177

SK SKI Přelouč, z.s.
11. Prezentace: pátek 15.7.2022 od 14 – 19,00 hod.
.
12. Předběžný program závodu:
pátek 15.7.2022

objednaný trénink, poplatek za trénink bude
účtován dle platného sazebníku ČSVLW a to
35,- Kč za 1 min.
19.30 porada vedoucích
19.45 porada rozhodčích

sobota 16.7.2022

neděle 17.7.2022

8.00 slalom 1.kolol
10 minut přestávka
následuje slalom 2 kolo
30 minut přestávka
start triky 1 kolo
následuje triky 2 kolo, v případě velkého
počtu závodníků se část triků pojede v neděli
vyhodnocení kategorie do 12 let.
8.00 start skok 1 kolo můstek 150,165,180
10 minut přestávka
skok 2 kolo
případný dojezd triků
vyhodnocení závodu 30minut po dojetí
závodu

13. Funkcionáři závodu:

ředitel závodu: Ing. Ivan Vrabec
hlavní rozhodčí: Pavol Kucharovič
homologátor: Ing. Miloš Kusý
bezpečnost:
Ing.Marcel Svoboda

Tažný člun:

Ski Nautique

Vyhodnoceni budou všichni účastníci závodu do 12 let a první 3 závodníci
v kombinaci v ostatních kategoriích součtem kombinačních bodů bez ohledu na
počet disciplín. Pořadatel může podle počtu závodníku sjednotit kategorie.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na počasí, počet
závodníků a jiných nepředvídatelných okolností.
Rozpis trikových jízd bude vyžadován.
Kontakt: Hana Ledvinová
Mobil: 602430432
V Pardubicích 23.6.2022
SK SKI Přelouč, z.s., Na Okrajích 37, 530 02 Pardubice IČ 26667177

