Water-Bird CUP 2010

PŘEHLED DISCIPLÍN

III. mistrovství České republiky Water-Bird CUP 2010,
dne 14.8.2010 v Hradci Králové
Disciplíny mistrovství ČR Water-Bird CUP 2010
1.

závod na 50 m s pevným startem – závodníci startují z pevného mola, první měřená kvalifikace
určí pořadí do postupového „pavouka“

2. závod nejlepší trik – závod se koná ve vytyčeném prostoru, závodník musí předvést co
největší počet triků na AquaSkipperu, možný start z mola nebo ze břehu – hodnotit bude
porota, doba jízdy 2 minuty, závodník může po spadnutí opět nasednout a v udaném časovém limitu
pokračovat, porota bude udělovat speciální body za umělecký dojem jízdy (možno s vlastní hudbou,
v kostýmu nebo synchronní jízda ve dvou jezdcích!)
3. vytrvalostní závod – závodníci vyjedou po vytyčeném okruhu – jedna jízda, počítá
se dosažený čas
4. závod slalom – závodníci startují z pevného mola, vzdálenost mezi bojkami cca 12 metrů
od startu směr boje 1 po červené na boji 2, okolo boje 2 o 360° a dále po modré barvě
okolo boje 3 do cíle. Čas se měří od výstřelu pistole po projetí kolem středu cílového mola.
Závod se pojede jen na jedno kolo, vítězem je jezdec s nejlepším časem.
5. závod štafet – družstva tvořena 4 členy, minimálně jedna žena v družstvu,
startovat budou vždy dva teamy najednou z pevného mola, ve vzdálenosti cca 20 metrů
bude umístěna bojka (samostatně pro každé družstvo), musí se objet okolo a zpět k startovacímu molu,
další jezdec startuje po porjetí předchozího kolem mola ze strany, pokud jezdec spadne, může startovat
další z teamu, počítá se celkový čas po dojetí do cíle všech členů teamu.
Tento závod bude vyhodnocen samostatně.

Bodování disciplín:
Budou vyhlášena první tři místa jednotlivých disciplín, kategorie ženy i muži, vítězem
celého mistrovství se stane závodník s nejnižším součtem umístění ve všech 4 disciplínách.
Závod štafet bude vyhlášen samostatně.
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