
 

                                

Slovenský pohár a Majstrovstvá Slovenska 
vo wakeboardingu 2014 

Wakelake Bratislava 12.-13.9.2014 

 

Miesto konania: 

Wakelake 
Cesta na Senec 12 (Zlaté Piesky) 
Bratislava 
www.wakelake.sk 
 

GPS: 48°11’21.36” N, 17°11’39.86” E 

http://www.wakelake.sk/


 

                                

 
 

Termín konania: 

12. až 13.9.2014 

Časový harmonogram: 

Registrácia: 12.9.2014 od 9:00 do 17:30 – kategória Wakeboard Muži Amatér 

12.9.2014 od 9:00 do 17:30 a 13.9.2014 od 8:00 do 9:00 – všetky ostatné 
kategórie MSR 

Tréningy:  12.9.2014 od 9:00 do 16:00 – voľné jazdenie v rámci jazdenia pre verejnosť (po    
zaregistrovaní) 

12.9.2014 od 16:00 do 17:45 – voľné jazdenie iba pre registrovaných 
pretekárov 

  13.9.2014 od 8:00 do 10:00 – oficalny tréning 

Preteky: 12.9.2014 od 18:00 do 19:45 – kategória Wakeboard Muži Amatér 

  13.9.2014 od 10:30 – všetky ostatné kategórie MSR 

Po vyhodnotení preteku sa bude konať afterparty v areáli vleku spojená s večerou pre 
všetkých súťažiacich. 

Poznámka: Tréningy v uvedenom čase sú v cene štartovného, v ostatnom čase je možné 
dohodnúť tréningy v rámci verejných hodín. 

 

 

 

 

 

 



 

                                

Kategórie: 

Wakeskate: 

- Wakeskate ženy  

- Wakeskate muži 

Wakeboard: 

- Wakeboard ženy 

- Wakeboard muži amatér (max. 2 invertované triky, tzn. s odrazom z vody   cez   
hlavu, pôsobením ťahu pružnosti ťaž. lana) 

- Wakeboard muži junior do 19 rokov (narodený 1995 a neskôr) 

- Wakeboard muži open (bez vekového obmedzenia) 

- Wakeboard muži masters nad 30 rokov (narodený 1983 a skôr)  

Poznámka: na otvorenie kategórie musia byt minimálne 3 súťažiaci! 

 

Registrácia na preteky a štartovné: 

- všetci jazdci sa musia zaregistrovať cez www.cablewakeboard.net: 
http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=829 
 

10,- Eur – štartovné do jednej kategórie 

Registrácia je možná na mieste najneskôr v deň konania preteku 13.9.2014 do 9:00. 

 

 

 

 

http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=829


 

                                

Organizačný tím: 

BWC (Bratislava Wake Club):   Maroš Tuhovčák (Lojzo) – 0905 359 832 

Marek Országh – 0907 692 647 

Michal Zub  

Wakelake:      Richard Kolozsi 

 

Rozhodcovia: 

1. Hana Vojtasíková (CZ) 
2. Adam Malík / Marek Országh / Ivan Pospíšil / Michal Zub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

Parametre vleku: 

Rixen Full Size Cable, postavený v roku 2004 

Počet stĺpov: 5 

Smer otáčania vleku: ľavotočivý 

Dĺžka vleku: 800m 

Výška vleku: 8,5m 

Prekážky: grind box (vonkajší) dĺžka 12m, šírka 1m, výška 0.8m 
  rooftop (vnútorný) dĺžka 16m, šírka 0.3m, výška 1.3m 
  uprail (vnútorný) dĺžka 5.5m, šírka 0.3m, výška 1m 
  kicker (vonkajší) šírka 2.3m, výška 1m 

kicker (vnútorný, vonkajší) šírka 2m, výška 1.2m 
funbox (vnútorný) dĺžka 16m, výška 1.3m  
pipe (vonkašia) dĺžka 19m, priemer 0.9m 
 

 



 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
Dôležité upozornenia pre MSR: 

- pretekári sú povinní sa zúčastniť riders meetingu s hlavným rozhodcom, ktorý sa uskutoční 

30 minút pred začiatkom preteku.  

- na štart MSR sú oprávnení nastúpiť iba jazdci so zaplateným štartovným (v opačnom 

prípade budú daní pretekári diskvalifikovaní).  

-prihlasovanie bude prebiehať na mieste v deň konania preteku od 08:00 do 09:00, resp. 

deň predtým od 9:00 do 18:00. Dodatočné prihlasovanie na pretek po jeho zahájení nie je 

možné.  

-jazdci v rámci MSR smú štartovať iba s helmou a vestou (v opačnom prípade budú daní 

pretekári diskvalifikovaní).  

-pretekári sú povinní dodržiavať poradie určené organizačným tímom (výnimku, v súlade s 

medzinárodnými pravidlami „Cable wakeboard Rules“, je vo výnimočných prípadoch 

oprávnený udeliť výhradne hlavný rozhodca). Súpis pretekárov s poradím bude uvedený 

min. 30 minút pred začiatkom preteku na viditeľnom mieste v areáli Vodnolyžiarskeho 

vleku.  

-pretekári sú povinní dodržiavať čas preteku určený organizačným tímom. Meškanie na 

štarte je neakceptovateľné, s výnimkou poruchy výstroja, čo podrobne riešia medzinárodné 

pravidlá „Cable wakeboard Rules“. Jazdec, ktorý si neodsleduje svoje poradie a bude na 

štart meškať, bude diskvalifikovaný. Pretek bude bez daného jazdca pokračovať v 

pôvodnom poradí.  

-na otvorenie jednotlivých kategórií je potrebných minimálne 3 jazdcov. 

 

 

 



 

                                

 

 

 

 

 

Informácie o ubytovani: 

Stanovanie v areáli vleku zdarma. 

Hostel (2+3 posteľové izby) http://www.hotelprim.sk/en/ubytovanie_ubytovna.html 

- 10Eur/osoba/noc 
- 5 minút pešo z vleku 

Hotel (2posteľové izby) http://www.hotelprim.sk/en/ubytovanie_hotel.html 

- 36Eur/osoba/izba 
- 5 minút pešo z vleku 

Hotel *** http://hotelblue.sk/en/ 

- 55Eur/osoba/izba – v cene sú raňajky 
- 10 minút jazdy autom na vleku 

Chatka/Bungalov v areáli Zlaté Piesky http://www.intercamp.sk/sk/ 

- 3 minúty pešo z vleku 

 

 

 

http://www.hotelprim.sk/en/ubytovanie_ubytovna.html
http://www.hotelprim.sk/en/ubytovanie_hotel.html
http://hotelblue.sk/en/
http://www.intercamp.sk/sk/

