1. Mistrovství ČR ČFSUP
4. závod Českého poháru ČFSUP
KIBOKO Paddleboard Tour 2018
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POŘADATEL
TERMÍN
MÍSTO
PŘIHLÁŠKY

Česká Federace SUP a KIBOKO BOARDS
11. – 12. 8. 2018
Vranovská přehrada
Přihlášky vyplňte v odkazu níže do 9. 8. 2018 20:00
http://bit.ly/prihlaska-na-mcr
Přihlásit se je možno i ráno v den závodu přímo na místě, s vyšším startovným.
Přihláška je platná po zaplacení startovného.
Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení počtu přihlášek v jednotlivých
kategoriích.
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6) KATEGORIE
ELITE – závodní kategorie na libovolném plováku do 14'
dle technického předpisu ISA
- Vyhlášení absolutního mistra České republiky v long distance a
technical race
- Vyhlášení mistra České republiky v nafukovacích paddleboardech
v long distance a technical race
SPORT – závodní kategorie na nafukovacích plovácích do 14'
– Závod se počítá do 4. závodu Českého poháru ČFSUP

HOBBY – nezávodní kategorie (i pro veřejnost) na libovolném plováku do 12'6''
- Závod se počítá do KIBOKO Paddleboard Tour 2018
DĚTI A JUNIOŘI
- děti – do 14 let (rok narození 2004 a méně)
- junioři – děti ve věku 15 – 18 (rok narození 2000 – 2003)

7) DISCIPLÍNY
Sprint

11. 8. 2018
200 m - závod na přímé trati, start po skupinách z vody.
Rozjížďky po skupinách 6-9 závodníků, s postupovým
klíčem do finálové jízdy. Start ze sedu na prkně s nohami
ve vodě.

Dětský závod

11. 8. 2018
Závod na převážně přímé trati s hromadným startem z
vody. Délka závodu bude odlišná pro různé věkové
kategorie.
Děti – 1 km
Junioři – trať stejná jako v disciplíně Long distance –
Hobby

Technical race

11. 8. 2018
závod na okruhové trati s hromadným startem z vody. 6-8
točných bójí, trať v blízkosti břehů, cca. 500-600 m / kolo
závodu

Ponton race

11. 8. 2018
závod týmů na velkém plováku

Dragon boat

11. 8. 2018
závod týmů na velkém plováku, kde jsou členové týmu
zařazení za sebe v řadě

Long distance

12.
12. 8.
8. 2018
Závod na převážně přímé trati s hromadným startem z
vody.

PRAVIDLA
Závodí se dle platných pravidel České federace stand up paddle (http://cfsup.cz/dokumentycfsup/ ): Draftování (jízda za sebou): nepovolené kombinace muži-ženy/ženy-muži/plavidlozávodník
Jízda na kolenou: po pádu max 5 záběrů

•

ELITE – trať: most Bítov-Vranovská pláž (délka - 12 km)

•

SPORT trať: most Bítov-Vranovská pláž (délka - 10 km)

•

HOBBY - trať Chvalatice – Vranovská pláž (délka - 6,5 km)

8) OBČERSTVENÍ
Lehké občerstvení před závodem pro každého závodníka ZDARMA.
Po závodě guláš, pivo nebo limo pro závodníky ZDARMA.
Během dne a večer možnost zakoupení v hospodě Karlička.
9) ČASOVÝ HARMONOGRAM
SOBOTA 11. 8. 2018
9:30 – 11:00
prezentace
11:30
výklad trati Sprint
12:00
start závodu Sprint
13:30
výklad trati Technical race
14:00
start závodu Technical race
16:00
start dětských závodů
16:30
start závodu Ponton race a Dragon boat
18:00
vyhlášení výsledků prvního závodního dne
do 22:00
beach párty
NEDĚLE 12. 8. 2018
8:00 – 9:30 prezentace
10:00
nalodění na parník a odjezd směr start závodu
11:30
výklad trati
11:45
start závodu Long distance
13:30
vyhlášení výsledků druhého závodního dne
10) UBYTOVÁNÍ
Závodníci mohou využít ubytování v kempu přímo na Vranovské pláži (https://www.vranovskaplaz.cz/cs/)

11) OSTATNÍ USTANOVENÍ
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Závod probíhá za plného provozu parníků, záchranné vesty jsou doporučeny
Pro účastníky mladší 18 let je záchranná vesta povinná
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu i pro
komerční účely.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu.
Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost
za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, nebo pořadateli,
nebo třetím osobám před, během, či po závodě.
Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
Za odložené věci pořadatel neručí.

