
MSR 2023 wakeboard  
 

 
 

Pravidlá 

 

Kontaktujte nás:: 

info@bwc.sk 
www.bwc.sk/msr 
 

@BratislavaWakeClub 
#bratislavawakeclub 

 

1. Organizátor: 
 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 

Junácka 6 

Bratislava 

832 80 

Slovakia 
 

a 
 

Bratislava Wake Club 

Šustekova 37 

Bratislava 

851 00 

Slovakia 
 
 
 

2. Pravidlá: 
 

Súťaž IWWF Majstrovstvá Slovenska vo wakeboardinu bude prebiehať podľa pravidiel 

IWWF Wakeboard World Council. Upozorňujeme, že počas súťažných kôl a oficiálneho 

tréningu je potrebné nosiť vhodnú prilbu a záchrannú vestu. Aktuálnu verziu pravidiel 

IWWF si môžete stiahnuť z tohto odkazu: 
 

https://www.cablewakeboard.net/wp-content/uploads/2022/03/2022-IWWF-World-
Rule-Book-V8-Cable-Wakeboard-.pdf 
 

Pravidlá budú k dispozícii aj na mieste súťaže u hlavného rozhodcu. 
 
 
 

3. Povinnosti jazdcov: 
 

Všetci jazdci musia byť včas zaregistrovaní na súťaž prostredníctvom domovskej stránky 

súťaže MSR na stránke https://bwc.sk/msr 

Registráciu do systému IWWF na myzone.cablewakeboard.net.zabezpečí organizátor 

súťaže. 
 

Všetci jazdci, ktorý sa zúčastnia oficiálneho tréningu a počas závodnej jazdy musia štartovať v 

oficiálnom súťažnom drese (BIB), ktorý im poskytne organizátor. Záloha za BIB je 30 Eur.
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4. Kategórie: 

Pre otvorenie kategórie je potrebné minimálne 4 jazdcov. 
 

Wakeboard: 
 

 U15 Boys and Girls 

  U19 Junior Men and Junior  Ladies 

 OPEN Men and Ladies 

 O30 Masters Men 

 O40 Veteran Men 
 

5. Súťaže: 
 

IWWF Majstrovstvá Slovenska 2023 pozostáva z nasledovných súťaží: 
 

1. Wakelake, Bratislava, Slovakia  

Registrácia: 8.9.2023 / 9.9.2023 

Oficiálny tréning: 10.09.2023 

Súťaž: 9.09.2023  

Typ vleku: 5 stĺpový vlek 

Typ súťaže: Národná 3* IWWF súťaž 

Disciplína: wakeboard 
 

Bulletin k súťaži bude zverejnený v samostatnom dokumente. 
 
 

2. Majstrovstvá Slovenska bodovanie: 
 

Bodovanie majstrovstiev slovenska bude podľa platných bodovacích pravidiel IWWF. 
 

Na základe umiestnenia v každej kategórii budú jazdy ocenený nasledujúcimi bodmi: 

 

1. miesto– 400 bodov 14. 

2. miesto–370 Bodov 15. 

3. miesto– 342 bodov 16. 

4. miesto– 317 bodov 17. 

5. miesto– 293 bodov 18. 

6. miesto– 271 bodov 19. 

7. miesto– 251 bodov 20. 

8. miesto– 232 bodov 21. 

9. miesto– 214 bodov 22. 

10. miesto– 198 bodov 23. 

11. miesto– 183 bodov 24. 

12. miesto– 170 bodov 25. 

13. miesto– 157 bodov 

miesto– 145bodov 

miesto– 134bodov 

miesto– 124bodov 

miesto– 115bodov 

miesto– 106bodov 

miesto – 98 bodov 

miesto – 91 bodov 

miesto – 84 bodov 

miesto – 78 bodov 

miesto – 72 bodov 

miesto – 67 bodov 

miesto – 62 bodov  



 
 
 

6. Ceny: 
 
  Ceny od sponzorov Majstrovstiev Slovenska: 
  Medajle/Poháre 
 
 

 
7. Viac informácií: 
 
Výsledky súťaží budú zverejnené online na oficiálnej stránke MSR https://bwc.sk/msr a na 
stránke IWWF www.cablewakeboard.net 
 
Organizátor si vyhradzuje výhradné právo na vytváranie zvukových a obrazových záznamov 
a ich ďalšie použitie. 
 
Iné zvukové alebo obrazové záznamy je možné vytvárať len so súhlasom organizátora 
preteku MSR. (Tieto opatrenia majú chrániť sponzorov a partnerov). 
 
Tieto opatrenia sa nevzťahujú na nekomerčné záznamy. 

https://bwc.sk/msr
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