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Sportovní wakeboardový klub „C.W.C. Hlučín“ pořádá dne 3-5.9.2010 již 
8. ročník cablewakeboardového závodu s účastí zahraničních jezdců: 

 
X-Cup Wakeboard & Wakeskate Open 2010,a zároveň 

Mistrovství České republiky 
 

Propozice závodu: 
1. Pořadatel: C.W.C.H.. (Cable Wakeboard Club Hlučín), 
Ředitel závodu:  Rudolf Kluziewicz, +420 739 787 898, rudi.k@playboards.eu 
Zástupce:Zdeněk Zátopek +420 739 038 208  
 
2. Místo konání: 49°53'48.818"N, 18°10'9.395"E 
• jezero Hlučín (12km od Ostravy) 
• sportovně rekreační areál, www.sra.hlucin.com 
• vjezd do areálu zakázán, parkování u pensionu RODOS 
 
3. Startovné: 
• 450,–Kč/os, zahrnuje, 1× oběd, drink, zdarma ježdění po závodu, 
volný vstup do rekreačně sportovního areálu 
 
4. Termín přihlášek: 
• do 4.9.2010 (nejpozději v den závodu do 9h) 
přihlášky posílejte na email Pavel.Zatopek@seznam.cz 
uveďte: 
• Jméno, Příjmení, adresa, telefon, email 
• Datum narození, 
• startovní kategorii, 
• název klubu, pokud jste některého členem 
• jak dlouho jezdíte, kde trénujete (člun, vlek) 
• zkušenosti na překážkách 
• vaše nejoblíbenější triky  
tyto informace budou využity při moderování jízd 
 
5. Prizes 
• Prize Money !!! Pro X-Cup 2010 wakebaord muži: 1.místo 5000 kč  
 2.místo 3000 kč 
 3.místo 2000 Kč 
    
•   Pro ostatní kategorie věcné ceny              
 
 
6. Časový harmonogram: 
 Pátek 3.9. (možno i dříve) 
• příjezd a ubytování, zápis účastníků 
• 10.00 tréninkové jízdy dle ceníku 
 
 
 



 
 
Sobota 4.9. 
08.00 – 09.45 – zápis účastníků závodu poslední možnost, trénink 
10.00 – 12.00 – jízdy kvalifikace 
13.00 – 14.00 – vyhodnocení kvalifikace 
14.00 – 16.00 – finálové jízdy, 
18.00 vyhlášení výsledků 
20. 00 after party u pensionu Rodos a  mega ohňostroj 

 
Neděle 5.9. – časová rezerva pro příp. dojetí závodů, rozjezd domů 
 
7.Technické podmínky: 4-sloupový vodní lyžařský vlek (920 m, 10 závěsů) 
provozovatel Zd. Zátopek, www.ski.hlucin.com, 4 překážky (plovoucí): 
• 1× REEF slider (11m) – po pravé straně 
• 1× Zátopek kicker (můstek) – po levé straně  
• 1× Kicker (můstek) – po pravé straně 
• 1x Grandbox (10m) – po pravé straně 
 
8.Kategorie 
• Open Wakeboard Muži bez rozdílu věku 
• Open Wakeboard Ženy bez rozdílu věku 
• Open Wakeskate Muži bez rozdílu věku 
• Open Wakeskate Ženy bez rozdílu věku 
 
9.Rozhodčí: 
Michal Urban (ČR, MWCO), certifikovaný rozhodčí WWC EAME 
Zoran Bosák (SR,WK Evils Košice), certifik. rozhodčí WWC EAME 
Jakub Bača  (Košice)  
 
10. Bezpečnost: 
• jezdci se účastní závodů na vlastní nebezpečí 
• jezdci musí mít při závodech plovací vesty 
• v případě využití překážek musí mít jezdec při jízdě přilbu, jinak bude 
diskvalifikován 
 
11. Ubytování, stravování: 
CENÍK Camp: Osoba od 15 let 40 Kč / noc děti 6 až 14 let 20 Kč / noc Stan 40 Kč / 
noc Automobil 40 Kč / noc Chata na jednu noc 600 Kč Chata na 2 noci 400 Kč /noc 
Pobytová kauce 200 Kč 
Pensiony od 250Kč,-/noc/os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.    The Map GPS: 49°53'28.279"N, 18°10'35.597"E  

 
 

 

   
 

          

   
 
 
                   

 

Lake Hlučín 


