Česká Paddle-boardová asociace a River Paddle-boarding uvádí

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V PADDLE-BOARDINGU
[CZECH S.U.P CHAMPIONSHIP]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Sobota 1. 8. 2015 – Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné u ČB
(součást WAVEFESTIVALU 2015)
 Třetí ročník MČR v říčním paddle-boardingu

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Pátek 31.7.

16:00 – 19:00
volný trénink
Večer warm-up koncert (WAVE festival – AKIA b.a.; OMGWTF)

Sobota 1.8.

10:00 – 12:00
12:15 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 17:00
19:45
20:00 – ???

SLALOM I. a II. Kolo
SLALOM – 3xSUP (hlídky)
jízdy pro veřejnost (na klidné vodě)
SPRINT (time trial)
BOARDCROSS (vyřazovací jízdy)
jízdy pro veřejnost (na klidné vodě)
vyhlášení výsledků
afterparty s muzikou (WAVE festival)

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRAVIDLA:
Závody v paddleboardingu se budou konat v horní části umělé slalomové dráhy (start ve
startovacím bazénu, cíl nad mostem).

Disciplíny:
Slalom:
Individuální závod s minimálně 10 slalomovými brankami (z toho min. 3 protivodnými). Každý
závodník jede dvě jízdy, přičemž do výsledku se počítá jízda lepší. Za dotek branky 2 trestné
sekundy, za neprojetí nebo chybné projetí 50 trestných sekund.

Sprint (time trial):
Závod na cca minutu pádlování. Rozhoduje pouze čistý čas v cíli. 16 nejlepších mužů, 8 nejlepších
žen a 8 nejlepších juniorů se kvalifikuje do následujícího závodu v boardcrossu.

Board cross:
Závodí se způsobem rozjížděk a nakonec finálové jízdy. Závodníci jsou rozřazeni na základě
výsledků time trialu. Každý pojede minimálně 2 závodní jízdy. V jedné rozjížďce jedou 4 prkna
najednou.

Kategorie:




Základním dělením je dělení pohlavní – muži x ženy.
Hlavní (jedinou) kategorií prken budou nafukovací boardy do délky 11´.
V případě účasti více jak tří závodníků do 18-ti let bude vyhlášena kategorie junioři bez
rozdílu pohlaví.

Bezpečnost:
Závodník musí být vybaven plovací vestou, přilbou a botami chránícími prsty. Závodník musí být
dobrým plavcem, musí být zdravý a přiměřeně fyzicky zdatný. Každý závodník startuje na vlastní
nebezpečí. Každý startuje na vlastní nebezpečí a podpisem prezenční listiny zároveň souhlasí
s provozním řádem USD Č. Vrbné.

Startovné:
Výše startovného je stanovena na 80 Kč za závod. V případě přihlášení do celého programu je
startovné 150 Kč za všechny tři závody.
Možnost zapůjčení vybavení na každém závodě:
Při závodech budou k dispozici paddle-boardy od Ka-servisu k zapůjčení na závod. Cena na osobu
je 300 Kč za kompletní program). Harmonogram závodu vždy upravíme tak, aby měl každý
shodnou dobu na trénink i závod. V ceně půjčovného je zahruté i pádlo, vesta a přilba. Nutno
objednat předem!!!

Pořadatel závodu:
BUDE SPORT, z.s.
Na Jízdárně 7
370 05 České Budějovice

předseda klubu:

Tomáš Vaněček – Albey
budesport@gmail.com
+420723454602

