
Czech National Championships 2018 

 

 
Pořadatel a organizátor:  Wake klub Stráž 

    Stráž pod Ralskem 

Ředitel:     Jan Krejbich tel.: +420 777 325 760 

    jan.krejbich@gmail.com 

Zástupce:    Eduard Hanes tel.: +420 606 864 235    

    wakeklubstraz@gmail.com 

Termín a místo konání: 27. - 28. 7. 2018 

    Cable Wake Park Stráž  

Startovné v den závodu 300 Kč. V případě dvojitého startu je startovné 400 Kč. V ceně startovného je 

ranní trénink od 8:00 do 10:00 a občerstvení pro závodníky 

Kategorie:  

• U11 - děti  

• U15 - dívky a chlapci  

• U19 - juniorky a junioři  

• OPEN ženy a OPEN muži bez věkového omezení  

• O30 - Masters  

• Wakeskate ženy a muži bez věkového omezení  

Závodníci jsou řazeni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v aktuálním roce.  

Aby mohla být otevřena kategorie, musí být přihlášeno minimálně 6 závodníků. Při nedostatečném 

počtu startujících v dané katekorii se budou kategorie slučovat. 

Starty ve dvou kategoriích v jednom závodě jsou povoleny. Účastnit se mohou i jezdci neregistrovaní 

pod Českým svazem vodního lyžování a wakeboardingu, ale VŠICHNI ZÁVODNÍCI MUSÍ BÝT DO 

ZÁVODU PŘIHLÁŠENÍ NA STRÁNCE IWWF - WWW.CABLEWAKEBOARD.NET. 

Bodování závodů je na základě bodového hodnocení dle pravidel vlekového wakeboardingu 

zanesených na ČSVLW (www.cwsf.cz). 

Hodnocení bude na základě rozhodčích certifikovaných IWWF.  

Termín přihlášek: e-mailem řediteli závodu, nejpozději však osobně v den závodu do 9:30.  

Ceny - věcné ceny od sponzorů, diplomy, trofeje  

Technické podmínky:  4 sloupy 

    délka trati 800 m 

    výška lana 10,5 m 

    rychlost 30 km/h 



Set-up: 

 

 

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí, což stvrdí svým podpisem na přihlášce. Organizátor 

nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody na osobách, věcech a majetku, způsobené závodníkům, 

technické obsluze závodu, rozhodčím ani žádným jiným osobám. Všichni závodníci na sebe berou 

plnou zodpovědnost za své chování v době závodu i v době přídavného programu závodu. Zapojením 

se do závodu se vzdávají jakéhokoliv nároku na náhradu škody, případně za jiné vzniklé ztráty a škody 

způsobené přímo či nepřímo v době závodu. Za škody způsobené třetím osobám, zodpovídá 

organizátor jen v rozsahu své zodpovědnosti organizátora. Závodníci mladší 18 let jsou povinni při 

registraci předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s účastí v závodu. Závodníci 

musí mít při závodech i oficiálním tréninku vesty a helmy, i když nevyužívají překážek. 



 

Program závodů  

Tento program je orientační a může se v závislosti na kategoriích měnit.  

8:00-10:00 TRÉNINK A REGISTRCE  

10:15-10:30 RIDERS MEETNIG  

10:30 START ZÁVODU  

 WAKEBOARD U11 DÍVKY - KVALIFIKCE  

 WAKEBOARD U11 CHLAPCI - KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD U15 DÍVKY - KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD U15 CHLAPCI - KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD U19 JUNIORKY - KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD U19 JUNIOŘI- KVALIFIKACE 

 WAKESKATE ŽENY - KVALIFIKACE  

 WAKESKATE MUŽI - KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD MASTERS MUŽI- KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD OPEN ŽENY - KVALIFIKACE  

 WAKEBOARD OPEN MUŽI - KVALIFIKACE  

14:00 FINÁLE  

 WAKEBOARD U11 DÍVKY  

 WAKEBOARD U11 CHLAPCI  

 WAKEBOARD U15 DÍVKY  

 WAKEBOARD U15 CHLAPCI  

 WAKEBOARD U19 JUNIORKY 

 WAKEBOARD U19 JUNIOŘI 

 WAKESKATE ŽENY  

 WAKESKATE MUŽI  

 WAKEBOARD MASTERS MUŽI  

 WAKEBOARD OPEN ŽENY  

 WAKEBOARD OPEN MUŽI  

19:00 Slavnostní vyhlášení výsledků  

 

Protest je možno podat nejpozději do 10 minut od oficiálního vyhlášení výsledků. Protest se podává 

písemnou formou s vratnou kaucí v hodnotě 500,-. 

Každý závodník si zajišťuje ubytování sám a na své náklady. Závodníci mohou využit možnost 

ubytování v chatkách cca 100 m od areálu vleku nebo stanování na tomto místě. Parkování je možné 

na vyhrazených parkovištích vzdálených cca 100 m od areálu vleku. 


