Razpis za
Jacques Lemans Stand Up Paddling
inkl. avstrijsko prvenstvo SUP
Lokacija: Parkbad Krumpendorf, Pamperlallee 35-37, 9201 Krumpendorf
am Wörthersee
Termin: 23.-24. junij 2018
Organizator: "SUP Wörthersee", Rauth 8c, 9074 Keutschach
Predsednik: Alfons Kristan, tel: +43 650 7039496
www.sup-kaernten.at
e-pošta: alfons.kristan@live.at
Direktor dirke: Friedl Köchl
Osnova za izvajanje so predpisi avstrijske federacije SUP (ASF)
https://www.austriansup.at/race-reglement/

Discipline
Fanatic Kids Race
U8
U12
U14
(ni vstopne cene + otroške plošče in vesla so brezplačne in jih je treba pri
sodelovanju obvezno uporabljati)

Avstrijsko prvenstvo - 200m sprint
Ocenjeni razredi, gospe in gospodje
●
●
●
●

Juniors U18
Splošni razred
Mojstri od 45 let naprej
prone

Avstrijsko prvenstvo - tehnična tekma
Ocenjeni razredi, gospe in gospodje
●
●
●
●

Juniors U18
Splošni razred
Mojstri že 45 let
prone

Avstrijsko prvenstvo - dolge razdalje (približno 10 km)
Ocenjeni razredi, gospe in gospodje
●
●
●
●
●

Juniors U18
Splošni razred
Mojstri že 45 let
Prone
Inflatable

Long Distance Amateur Race (približno 4,5 km)
Ocenjeni razredi, gospe in gospodje
● Vse SUP plošče, razen dirkalnih desk

Točkovanje
Vsi udeleženci po disciplinah. Avstrijski prvaki samo za športnike z
avstrijskim državljanstvom.
Letne točke ASF se podeljujejo v skladu z merili ASF - glej spletno stran
ASF.

Vozni red:
sobota:
sprint
Registracija do 10 ure
Riders meeting: 10.30
Start ob 11.00 ure

Tehnična tekma
Registracija do 10 ure
Riders meeting: 15.00
Start ob 15.30 ure
Podelitev nagrad šprint, tehnična tekma in avstrijsko prvenstvo bo ob 18.30

nedelja:
Long Distance Avstrijsko Prvenstvo - ÖM Race + Long Distance Amateur
Race
Registracija do 9.30
Riders meeting: 10.00
Start ob 10.30 ure

Otroška tekma
12.30 - registracija, nato Riders meeting in start
Podelitev nagrad na razdalji in otroška tekma ob 13.30

Material
Vse plošče, skladne z ASF, do dolžine 14 'so dovoljene.

Upravičen udeležbe
je vsak športnik - nacionalni in mednarodni. Naslov avstrijskega prvaka se
podeljujejo le avstrijskim športnikom.

Imenovanje
Predhodna prijava na www.sup-kaernten.at
Naknadno imenovanje je mogoče tudi direktno na dogodku.

Naknadna prijava:
tekmovalci:
Nakup vozovnice za 35 €, - v prodajalnici Wake the Lake direktno ob vhodu
v Parkbad. Vključeno je Wake the Lake Basic Ticket ter udeležba pri
tekmovanju.
Prosimo, napišite dodatne tekme / proge, ko se registrirate v šotoru Fanatic.

spremljevalci:
Možnost 1: Nakup Wake the Lake Basic Ticket za € 20, - ali All In Ticket za
30 €, - do WAKE THE LAKE - SEE Festival am Wörthersee.
V to vstopnico je vključen tudi vstop v Parkbad za soboto in nedeljo ter
sodelovanje v programu Wake the Lake od 22. do 24. junija.
Podrobne informacije na www.wakethelake-event.at
Možnost 2:
Nakup vozovnice Parkbad za 5,20 € na dan

Vstopnina
35 €, - za tekmovanje (vključuje Wake the Lake Basic Ticket)
15 €, - za vsako nadaljnjo tekmovanje.

Pošteno veslanje
Vsi udeleženci si pričakujejo pošteno veslanje. Nestrokovno obnašanje lahko
direktor dirke diskvalificira.
SUP v veslanju, ki sedi ali leži, bo diskvalificiran. Po padcu v vodo pa se
lahko med klečenjem na veslo izvaja 5 udarcev lopatic. Izjeme v nevarnih
situacijah bo razglasil organizator.

Drafting:
Dovoljen je drafting med udeleženci vseh razredov.

Varnost:
V kritičnih vremenskih razmerah lahko direktor dirke odredi nošenje hladno
zaščitnih oblačil. Obvezno je nositi safety leash. Kršitev lahko vodi do
diskvalifikacije.

Doping prepoved:
Aktualna NADA protidopinška pravila so del pravil vseh tekem. Na vsakem
tekmovanju se načeloma lahko izvaja kontrola dopinga.

Žirija:
Žirijo sestavljajo direktor dirke, organizacija dogodka (ali reprezentanca) in
dva udeleženca (lahko določi direktor dirke in organizacija dogodkov). Če je
udeleženec neposredno vpleten v protest kot član žirije, se mora vzdržati.
Žirija se pogaja o protestih udeležencev in lahko diskvalificira v primeru
nestrokovnega obnašanja udeležencev ali v primeru kršitev materialnih ali
drugih pravil (po predhodnem pisnem protestu). Poleg tega lahko po
obvestilu odbora na Notice board opravi preglede gradiva posameznih
udeležencev (pred ali po tekmovanjih). Udeleženec, ki umaknejo svoj board
od materialnega nadzora, je lahko diskvalificiran.

Protesti:
Vsakršne proteste je treba v 30 minutah po koncu tekme pisno predložiti
direktorju. Protestnina znaša 50 evrov, katera bo povrnjena v primeru
pozitivne odločitve za protestnika.

Okvirni program
22.6. RIDERS WELCOME PARTY v HAFENSTADT URBAN AREA
Welcome Party od 18.00 ure naprej v eni izmed najbolj izrednih zabaviščnih
lokacij v Celovcu. Hladne pijače in hladni zvoki.
https://www.facebook.com/hafenstadturbanarea/

22.-24.6. WAKE THE LAKE - vodni športni dogodek na jezeru Wörthersee
Športni poletni začetek pri WAKE THE LAKE v Krumpendorf am Wörthersee!

Udeleženci lahko letos spet sodelujejo pri vodnemu športu, v freestyle in
fitnes delavnicah in si ogledajo predstave na spektakularnih predstavah.
Novo je, da letošnje zabavne stranke zaokrožijo večerni program in ekološki
tedenski trg Krumpendorfer Bio-Wochenmarkt bodo stali v celoti v znaku
Surfers-Trade Village - ulična hrana, hladne pijače in veliko mladih
razstavljavcev in start-upi bodo vključeni!
Program vključuje npr.
* Wakesurfing
* Wakeboarding
* Smučanje na vodi
* Vožnja gume, kavč ali disko kolo (www.see-sport.at)
* SUP testiranje
* Overlake balvani
* Gibbon Slackline City Balance Tour
* Airtrack preproge
* Giant Trampoline in delavnice Freestyle Club Villach
* Londonske in skate delavnice
* Yoga in še veliko več
Celoten program se najde pod: www.wakethelake-event.at
Vstopnice veljajo 2,5 dni in kopanje v Parkbadu Krumpendorfu je vključeno
za celoten vikend. Prvič je vstop v stranske lokacije vključen v ceno
vstopnice.

Dovoz:
Naslov: Parkbad Krumpendorf, Pamperlallee 35, 9201 Krumpendorf
Zahodno od parka je na jezeru majhen park, tam bo avstrijsko prvenstvo.
Plošče je mogoče raztovoriti pri vhodu v park. Potem pojdite na eno od
parkirišč Krumpendorfa.
Event vstopnice in starter kartice so na voljo pri vhodu Wake The Lake
(Parkbad vhod). To bo omogočilo, da se SUP-plošče najhitreje prenese
skozi vhod v jezero.

Parkirni prostor
● Parkiranje v prevodu želežnice, brezplačno
● Parkiranje ob Parkbadu, s stroški, 3 € na dan
● Parkiranje na Wieningerallee, s stroški, 3 € na dan

