Ryžoviště last stop 2013
Český pohár ve snowkitingu freestyle, course race
Datum konání: 2.3. - 3.3. 2013
Místo konání: Ryžoviště
Organizátoři: Funky Fresh, Mushow, Kitepark, ForKite, Obec Ryžoviště
Garant závodů: Česká Kitová Federace, IKA
Registrace do závodu: pátek 1.3. od 20:00 do 21:00 ml.dům obce Ryžoviště
a sobota 2.3. od 8:00 do 9:00 ml.dům obce Ryžoviště
ul. Tovární 100 viz. Mapka níže
Startovné: 250 Kč freestyle, 250 Kč course race,
startovné pro členy Čkf : 200 Kč freestyle, 200 Kč course race
Závod je vedený jako otevřený pro všechny kdo si chtějí závodit.
Závod je vyhlášen na disciplíny freestyle a course race. Další vyhlášené disciplíny při
vhodných podmínkách jsou big air a long distance závod. Závodníci se mohou příhlásit
do kterékoliv z disciplín i jednotlivě.
Závodníci jsou rozdělení mezi snowboardisty a lyžaře v jednotlivých disciplínách.
Veškeré informace týkající se organizace závodů,programu a kontakních osob budou
vyvěšeny na informační tabuli v multifinkčním domě v místě registrace.

Program závodů
Pátek 1.3.2013
20:00 – 21:00 Registrace do závodů
Sobota 2.3. 2013
8:00 – 9:00 Registrace do závodů
10:00 Sraz rozhodčích a závodníků, skippers meeting
10:30 První možný start závodů
Dle povětrnostních podmínek bude stanoveno pořadí jednotlivých disciplín v závodu
16:00 Poslední možný start
19:00 After party v místní ml.domě
Neděle 3.3. 2013
10:00 První možný start závodů
15:00 Poslední možný start
16:00 Vyhlášení výsledků a vítězů jednotlivých kategorií a disciplín a vyhlášení
celkových vítězů Českého poháru ve snowkitingu 2013
kontaktní tel.na místě: víťa 773990390, kamil 777144017

Česká Kitová Federace
Mitušova 81
Ostrava 3 700 30

www.ceskakitovafederace.cz
info@ceskakitovafederace.cz

Spot
Dle povětrnostních podmínek a směru větru bude přesné místo pro závody stanoveno
v pátek 1.3.2013.
Na každém spotu budou připravena a vyhrazena místa pro parkování, která
budou vyznačena na mápkách, které budou k nahlédnutí v na informačním panelu.
Případným parkováním na jiných místech, která nejsou k tomto účelu určena
(pastviny, pole, pozemky místních) se vystavujete pokutě od policie nebo odtahu
vozidla.
Pohyb snowkiterů na místě:
Oblast Ryžoviště je rozlehlá a místa pro volné ježdění dostatek. Jsou však místa, kde
je přísný zákaz snowkitovaní z důvodu plašení zvěře (obory pro dobytek atd.) a tyto
místa budou na mapách také vyznačena. Každý ze závodníků a kitující veřejnosti je
zodpovědný za své chování a věříme, že nikdo nebude zneužívat dobroty a trpělivosti
místních občanů nerespektováním těchto zákazů.

Ubytování
Na linku níže je nabídka ubytování v okolí Ryžoviště.
http://ubytovani.pampeliska.cz/ryzoviste/
Pro všechny kdo by nenašli ubytování, nabízíme možnost ubytování za 110
Kč/osoba/noc (spacák a karimatku s sebou), které si můžete vyřídit v průběhu
registrace.

Mapa místa
Cesta do obce Ryžoviště
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Místo registrace ml.dům Ryžoviště

Hlavní sponzoři závodu:

Obec Ryžoviště

Sponzoři závodu:
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Organizátoři a garanti závodu:

Mediální partneři
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