Česká Windsurfingová Asociace
vyhlašuje soutěž

Soutěž je vypsána pro lodní třídy Raceboard /Rac/, a Funboard /Fun/. Do soutěže se
započítávají výsledky závodů Mistrovství ČR, Českého poháru 2010 a dalších vybraných
regionálních závodů :
1.Závody pro LT Rac :

Název závodu :
Věstonická Venuše
Pohár Rozkoše
Pohár Vysočiny

Datum :
22.5.2010
5.6.2010
12.6.2010

Místo konání :
Nové Mlýny
Rozkoš
Velké Dářko

Veterán Cup
Senior Cup
Nechranická buchta

26.6.2010
14.8.2010
21.8.2010

Brněnská přehrada
Jesenice
Lomazice

Vítr z vinohradů
Tvarůžková regata
Dářkovská "50"

4.9.2010
11.9.2010
25.9.2010

Nové Mlýny
Mohelnice
Velké Dářko

2. Divize pro LT Rac :
a.) Grand Masters / muž, který dosáhl k 31.12.2009 věku 45 let (1964>), nebo žena 40 let
(1969>)
b.) Veteran / muž, který dosáhl k 31.12.2009 věku 55 let (1954>), nebo žena 50 let
(1959>).
- Do jednotlivých divizí budou zařazeni ti závodníci, kteří dosáhli minimální věkové
hranice k 31.12.2009
- Dělení do divizí je možné tehdy, jestliže v ní závodí minimálně 3 závodníci

!!! ČWA žádá organizátory jednotlivých závodů aby vyhodnotili příslušné divize za
předpokladu, že budou naplněna výše uvedená kriteria !!!
3. Divize pro LT Fun :
- Masters / muž, který dosáhl k 31.12.2009 věku 35 let a více (1974>)

4. Závody pro LT Fun :
Název závodu :
Věstonická Venuše
Pohár Rozkoše
Pohár Vysočiny
Altošův Vymácháč
Nechranická buchta
Mistrovství ČR
Vítr z vinohradů
Cena Lučana
Dářkovská „50“

Datum :
22.5.2010
5.6.2010
12.6.2010
15.5. 2010
21.8.2010
30.6.2010
4.9.2010
18.9.2010
25.9.2010

Místo konání :
Nové Mlýny
Rozkoš
Velké Dářko
Máchovo jezero
Lomazice
Viganj - Chorvatsko
Nové Mlýny
Nechranice
Velké Dářko

!!! ČWA žádá organizátory jednotlivých závodů aby vyhodnotili mimo celkové pořadí i
divizi Masters, za předpokladu, že se závodu zúčastní minimálně 3 závodníci této divize !!!
5. Kritéria hodnocení :
- Celá soutěž i jednotlivé závody budou organizovány v souladu s platnými směrnicemi a
předpisy ISAF, ČSJ a ČWA
- Do soutěže budou zahrnuti závodníci, členové ČWA a závodníci pořádajícího oddílu,
kteří se zúčastní některého ze závodů a svým věkem odpovídají některé z uvedených
divizí
- Z celkového výsledku daného závodu budou vyhodnoceni závodníci odpovídající
uvedeným LT a divizím a vypočteny body v koeficientu 4.
- v zahraničních závodech budou hodnoceni pouze členové ČWA. Tzn., že bude z každého
závodu sestaveno jejich pořadí dle pořadí v závodu, přepočítáno logaritmickými body a
vynásobeno koeficientem 5.
- Umístí-li se v jednotlivém závodě na posledním místě více závodníků se shodným
počtem bodů, v celkovém hodnocení MC se jim všem bude počítat poslední místo,
tzn. 404 bodů (505 v zahraničí).
- Do celkových výsledků bude závodníkovi započítáno :
- v LT Rac 5 nejlepších výsledků
- v LT Fun 5 nejlepších výsledky
- Při rovnosti bodů rozhoduje lepší počet umístění, pokud bude i toto shodné, rozhodne
lepší škrtaný výsledek. Pokud budou mít i tak shodné umístění, budou mít i shodné
pořadí v celkovém hodnocení MC
6. Organizační zabezpečení soutěže :
- soutěž bude organizačně zabezpečovat a průběžně vyhodnocovat Vykydal Jaroslav

- !!! ČWA žádá pořadatele jednotlivých závodů aby výsledkovku i se zálohami odeslali
neprodleně na : vykydal.jarda@tiscali.cz !!!
- Průběžné výsledky budou zveřejňovány na webu ČWA a TJ RAPID Brno
- Slavnostní vyhlášení výsledků bude provedeno na konci sezóny v Praze. Termín bude
upřesněn.
Zpracoval: Vykydal Jaroslav

