
 Vodní lyžování a wakeboarding Havířov, z.s. 
 Chatová 99/11 
 735 42 Těrlicko 
 IČ: 64628663 
 E-mail: vlwh@vlwh.cz 

 
 

     IWWF 3 Star  
Czech National Championships 2022 
  
Kde: Ski&Wake Park Těrlicko www.skiwakepark.cz/  
Dolní Těrlicko 102  
735 42  
GPS: 49.764906, 18.494658  
 
Kdy: 03.09.2022  
 
Kdo: Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu, z.s.  
       Vodní Lyžování a Wakeboarding Havířov, z.s.  
www.facebook.com/pg/vlwhavirov/  
 
Magdalena Kana: +420 773 197 504  
magdalenakana@seznam.cz  
 
Formát: IWWF 3 star national competition  
 
MČR 2022 se bude řídit platnými pravidly IWWF.  
 
https://www.cablewakeboard.net/documents/rules-competition-documents/ 
 
Double start není povolen. Start ve wakeboard a wakeskate kategorii není 
považován za double start.  
 
Czech riders only/ pouze pro české jezdce.  
 
 
 
Registrace do závodu: 



 Vodní lyžování a wakeboarding Havířov, z.s. 
 Chatová 99/11 
 735 42 Těrlicko 
 IČ: 64628663 
 E-mail: vlwh@vlwh.cz 
 

1. Musíš si vytvořit profil, tzn. zaregistrovat na stránce  
www.cablewakeboard.net a zaregistrovat se do MČR a kategorie, kterou 
pojedeš na MY ZONE – MY BOARD – MY COMPETITIOM – CZECH 
NATIONALS  
 

2. V pátek 02.09.2022 od 17: 00 do 19:00 se musíš osobně registrovat 
v místě závodu, zaplatit startovné a vratnou zálohu za dres. 
 

3. Podmínkou účasti na MČR je zaslané na Český svaz vodního lyžování a 
wakeboardingu čestné prohlášení a potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
 

Startovné: 800,-Kč 
 
500,-Kč - vratná záloha za dresu  
 
Ceny: medaile 
 
ceny od sponzorů  
 
400 bodů do žebříčku IWWF  
 
Kategorie wakeboard: 
 
U11 - kluci & holky 

U14 – kluci & holky 

U18 – Junior muži & ženy 

Open muži 

Open ženy 

+30: Master muži & ženy 

+40: Veterans muži & ženy 

 



 Vodní lyžování a wakeboarding Havířov, z.s. 
 Chatová 99/11 
 735 42 Těrlicko 
 IČ: 64628663 
 E-mail: vlwh@vlwh.cz 
Kategorie wakeskate: 

Open muži 

Open ženy 

Harmonogram:  

Oficiální trénink:  pátek 02.09.2022, 17.30 – 19.30 

                                sobota 03.09.2022 7:00 -8:00 

Riders meeting:   sobota 03.09.2022 v 8:15  

Start závodu:        sobota 03.09.2022 v 8:30 
 
Pořadí kategorií pro kvalifikaci a finále:  
 
U11 kluci 
U11 holky 
U14 kluci 
U14 holky 
U18 Junior ženy 
U18 Junior muži  
Masters ženy 
Masters muži 
Veterans ženy 
Veterans muži 
Open ženy 
Open wakeskate ženy 
Open wakeskate muži 
Open muži 
 
 
Poloha: SKI&WAKE PARK Těrlicko se nachází u města Havířova, přibližně 30  
     minut jízdy autem od Ostravy. 
 
Vlek: čtyř sloupový Motorsport VLV-X 001, vyrobeno 1991,  
          délka 800 m, výška 8m, 4 sloupy, 8 závěsů, 16 překážek  
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Ubytování:  
Ski and wake resort 

https://www.skiwakeresort.cz/ 

na místě 

Penzion a reastaurace U Popelků 

https://www.penzionupopelku.cz/ 

2 minuty chůze 

Hostinec v zatoce 

http://hostinecvzatoce.cz 

 

PenzionAmerika 

www.penzionamerika.cz 

5 minut jízdy 

Jaskovskakrcma 

http://jaskovskakrcma.cz/ 

5 minut jízdy 

Odpovědnost: Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Organizátor nepřebírá 
žádnou zodpovědnost na škody na osobách, věcech a majetku, způsobené závodníkům, 
technické obsluze závodu, rozhodčím ani žádným jiným osobám. Všichni závodníci na sebe 
berou plnou zodpovědnost za své chování v době závodu. Účasti v závodu se závodník 
vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu škody, případně za jiné vzniklé ztráty a škody 
způsobené přímo či nepřímo v době závodu. 
Za škody způsobené třetím osobám, zodpovídá organizátor jen v rozsahu své zodpovědnosti 
organizátora. 
Závodníci mladší 18 let jsou povinni při registraci předložit písemný souhlas rodičů nebo 
zákonných zástupců s účasti v závodu. 
Závodníci musí mít při závodech i oficiálním tréninku vesty a helmy, i když nevyužívají 
překážek. 


