
Stehno marine klub Pardubice 
pořádá z pověření ČSVLW	

www.waterski.cz

Mistrovství ČR juniorů, dospělých a seniorů 27. - 28. srpen 2022

Vypsané kategorie a disciplíny:

ź JUNIOŘI (U12, U14, U17)            
ź

ź DOSPĚLÍ (U21, open)                   
ź

ź  SENIOŘI (35+,45+,55+,65+)          

Pořadí uvnitř jednotlivých závodních kategorií bude určeno dle kombinačních bodů.

Termín konání:

27. - 28. srpen 2022

Místo konání:

areál Marin klubu a kempu - poloostrov písníku Mělice

MISTROVSTVI CESKE REPUBLIKY
junioru, dospelych a senioru
Melice   27. - 28. srpen 2022
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ź dívky, kluci            - triky, slalom, skok
ź

ź ženy, muži     - triky, slalom, skok
ź

ź ženy, muži        - triky, slalom, skok



Podmínky účasti:

ź registrace ČSVLW platná pro rok 2022
ź platná závodní licence IWWF
ź platná lékařská prohlídka
ź splněné limity
ź karta zdravotní pojišťovny

Přihlášky: Zaslat do 12. srpna 2022.
přes systém: ems.iwwf.sport

Startovné: 700,- Kč za jednu disciplínu
Startovné musí být uhrazeno do 12.8.2022 
na účet u FIO banky: 2801101003 / 2010
Do poznámky napsat klub a jméno závodníka.

Tažný člun: Ski Nautique s ZERO OFF

Prezentace: Pátek 26. 8. 2022 od 10:00 do 19:00 hodin

Trénink: V pátek 26. 8. 2022 od 10:00 do 19:00 hodin na základě 
závazné objednávky zaslané spolu s přihláškou.
Cena dle sazebníku ČSVLW 

Přímo v areálu bude po celou dobu závodu otevřené 
občerstvení.

Ubytování: Účastníci si zajišťují sami.
Možnost stanování a postavení karavanů v Marin kempu se slevou 
30% z aktuálního ceníku.
Autokemp Buňkov - Břehy u Přelouče:  www.bunkov.cz
Lohenice u Přelouče:  www.ubytovani-prelouc.cz
Lázně Bohdaneč - Penzion Art:  www.penzion-art.cz
Lázně Bohdaneč - Tillerova vila:  www.penziontillerovavila.cz
Lázně Bohdaneč - penzion Škroup:  www.penzion-skroup.nafotil.cz

Stravování:

Na MČR juniorů, dospělých a seniorů může startovat závodník ve své kategorii, který 
splnil limit pro danou disciplínu. V případě splnění limitu ve dvou disciplínách může 
startovat i ve třetí, pokud má v této registrovaný výkon. Nulu v tomto smyslu nelze 
považovat za registrovaný výkon. 
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Program závodu:

Pátek
10:00 - 19:30

19:30
20:00

26. 8.
prezentace, neoficiální trénink
porada vedoucích družstev
porada rozhodčích

Sobota
8:00

následuje

14:30

následuje

27. 8.
slalom - rozjížďky
ženy, muži v pořadí  senioří, dospělí, junioři
slalom - finále
 

skoky - rozjížďky
ženy, muži v pořadí  senioři, junioři, dospělí
skoky - finále 

Neděle
8:00

následuje
28. 8.

triky - rozjížďky
ženy, muži v pořadí  senioři, junioři, dospělí 
triky - finále 

Vyhlášení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepříznivých 
povětrnostních  podmínek a jiných nepředvídatelných okolností.

Rozpisy trikových jízd budou vyžadovány.
 

Ředitel závodu:                      Mgr. Renata Jerglová

Sekretariát:                      Mgr. Renata Jerglová
Kontakt:  tel. 605 246 522
 e-mail: jerglova@steno.cz

Bezpečnost provozu:                      Luboš Petržílka

František Stehno
předseda SMK Pardubice
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