Xtreme snowkite cross 2013
první long distance závod ve snowkitingu

Datum konání: 16.2. - 17.2. 2013
Místo konání: Ryžoviště
Organizátoři: Funky Fresh, obec Ryžoviště, Mushow, ForKite
Garant závodů: Česká Kitová Federace
Registrace do závodu: sobota 16.2. od 8:00 do 9:00 v klubovně obce Ryžoviště
ul. Tovární 100 viz.mapka níže
Startovné: 250 Kč
Obec Ryžoviště se nachází v obležení rozlehlých pastvin bez ohradníků, které se
rozkládají na mírných svazích a kopcích ideálních pro snowkiting. Poloha a nadmořská
výška pak dávají záruku hodně větrných dnů a téměř nemizící sněhové pokrývky, jak
jsem se již v minulosti mnohokrát přesvědčili.
Díky spolupráci s obcí Ryžoviště a vstřícnému přístupu vedení obce a majitelů okolních
pozemků, můžeme zorganizovat první extrémně dlouhý závod, který povede po
kopcích kolem této obce.
Xtreme snowkite cross je závod bez hranic, který povede přes dané kontrolní body, ale
cesta k nim je už na každém závodníkovi. Předpokládaná délka závodu bude 2-3
hodiny a pojede se ve dvou kategoriích snowboard a lyže.

Program závodů
Pátek 15.2.2013
zahřívací a uvítací večírek v klubovně, občerstvení a dlabanec bude připraven
Sobota 16.2. 2013
8:00 – 9:00 Registrace do závodů
10:00 sraz závodníků a org.týmu, popis tratě závodů a pravidel závodů
11:00 První možný start závodů
Dle aktuálních povětrnostních podmínek bude vybrána jedna z variant závodu
nejvhodnější pro dané podmínky.
19:00 Vyhlášení výsledků a afterparty v klubovně
V případě špatných povětrnostních podmínek bude závod přesunut na neděli
kontaktní tel.na místě: víťa 773990390, kamil 777144017, switch 608858479

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