BÓBR RIVER GAMES
Wyniki Bóbr River Games 2014
na stronie wydarzenia

STRONA ZAWODÓW >>>

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich sympatyków, miłośników, maniaków
kajakarstwa i po prostu kajakarzy oraz kibiców na wydarzenie Bóbr River
Games, które odbędzie się 5-7 wrzesnia 2014 roku.

Bóbr River Games jest imprezą, która powstała na fundamentach Mistrzostw Polski we
Freestyle’u Kajakowym, które odbywały się w Jeleniej Górze w latach 2009-2013 na rzece
Bóbr. Nie jest to jedynie impreza o charakterze sportowym. W ramach zawodów w dniu 7
września odbędzie się dwugodzinny spływ kajakowy, który mamy nadzieję przypomni
kajakowej społeczności, jak piękną rzeką jest Bóbr.
Na program Bóbr River Games 2014 składają się zmagania w:
-Międzynarodowy Puchar Polski we Freestyle'u Kajakowym
Kategorie:
·

K1W Pro, K1M Pro, K1JW, K1JM, K1 Squirt, C1

Dopuszczamy możliwość startu juniorów i juniorek poniżej 15 roku życia, którzy chcą
zdobywać doświadczenie w zawodach. Juniorzy mogą brać udział w kategorii juniorów, jak i
seniorów (PRO).
Nagrody pieniężne w kategoriach PRO:
1.miejsce 600 zł
2.miejsce 400 zł
3. miejsce 250 zł
4. miejsce 150 zł
5. miejsce 100 zł
- 8 Ball

Kategorie:
·

K1K, K1M

Kategorie w konkurencji 8 Ball nie przewidują podziału na juniorów i seniorów. Juniorki
startują z kobietami, juniorzy z mężczyznami.
- Creek Race
·

K1K, K1M

Podobnie jak w przypadku 8 Ball podział jest jedynie na kategorię kobiet i mężczyzn.
- The Best Trick Contest
Każdy ma prawo startu. Nie ma podziału na kategorie. Jedynym obostrzeniem jest to, że
zawodnik musi używać kajaka, lub kanadyjki (C1).

Spływ kajakowy
Spływ kajakowy jest adresowany do wszystkich i do tych, którzy może nie za bardzo pływają
po górach, czy kręcą się w odwoju, a chcą przeżyć fajną przygodę na rzece z metą w
restauracji „Zielona Wyspa” gdzie będzie czekać na nich dobry obiad.
Start w niedziele siódmego września.
Uczestnicy Bóbr River Games, którzy wezmą udział w co najmniej 3 konkurencjach
(freestyle, 8 Ball i Creek Race) za każdą uzyskaną lokatę zdobywają punkty do klasyfikacji
generalnej według przelicznika:
1.miejsce 100 pkt
2.miejsce 95 pkt
3.miejsce 90 pkt
4.miejsce 89 pkt
5.miejsce 88 pkt
6.miejsce 87 pkt, itd…
Pierwsza trójka Bóbr River Games zdobywa nagrody pieniężne w wysokości:
K1K
1.miejsce 700 zł
2.miejsce 500 zł
3.miejsce 300 zł
K1M

1.miejsce 700 zł
2.miejsce 500 zł
3.miejsce 300 zł

Jak zgłosić się na zawody ? To proste!
Wystarczy wypełnić zgłoszenie według wzoru dostępnego na stronie Polskiego Związku
Kajakowego : http://www.pzkaj.pl/dane/2014/zgloszenie_entry%20form_VIII_MP.doc
Jeżeli oprócz freestyle’u masz chęć wystartować w konkurencjach takich jak : 8 Ball i
Creek Race by walczyć o Puchar Bobru dopisz nazwy kategorii do druku zgłoszenia i razem
z potwierdzeniem wpłaty wpisowego wyślij na adres e mail: czaplickifun@gmail.com
Opłaty startowe.
Wysokość opłaty startowej za 1 kategorię wynosi 100 zł. Opłata startowa za każdą kolejną
kategorię wynosi 50 zł.
Ważne!
Wpłaty przyjmujemy do 1.09.2014 na konto:
ING BSK SA Jelenia Góra 36 1050 1751 1000 0023 2171 6165
Wysokość opłaty startowej po terminie wynosi 120 zł za pierwszą kategorię i 60 zł za każdą
kolejną.
W ramach opłaty startowej (wpisowego) każdy uczestnik wydarzenia ma zapewniony gorący
posiłek w sobotę 6.09 i niedzielę 7.09. Kajakowe menu na zawody przygotuje Restauracja
Zielona Wyspa.
Zapraszamy również na dwugodzinną wyprawę kajakową po rzece Bóbr (rodzinny spływ
kajakowy), w którym udział może wziąć każdy.
W ramach opłaty za spływ w wysokości 120 zł zapewniamy:
- sprzęt (miejsce w kajaku dwuosobowym, wiosło, kamizelkę ratunkową)
- opiekę instruktorów.
- opiekę ze strony Ratownika Wodnego.
- gorący posiłek na mecie wyprawy w Restauracji Zielona Wyspa.
Osoby chętne do wzięcia udziału w rodzinnym spływie kajakowym prosimy o kontakt pod
numerem telefonu:
889-157-419
Lub poprzez e mail:

czaplickifun@gmail.com

Sponsorzy wydarzenia:

Patronat medialny :

