Provozní řád areálu Cablewakeparku Hradec Králové
V Cablewakeparku Hradec Králové využíváte všechna sportovní zařízení, stejně jako vodní plochu, na
vlastní nebezpečí bez nároku na odškodnění.
Povinností každého návštěvníka je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím.
1. Vstupem do areálu Cablewakeparku je návštěvník povinen podrobit se všem ustanovením
provozních řádů a pokynům pracovníků provozovatele.
2. Vstup do areálu Cablewakeparku Hradec Králové je zpoplatněn.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a uzavření jakéhokoliv
sportovního zařízení z technických důvodů.
4. Pro využívání sportovních zařízení návštěvníky do 15 let je nutný souhlas jejich zákonného
zástupce.
5. Vodní vleky, nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a v
případě příliš vysoké či nízké hladiny vody. Zakoupené jízdenky se v těchto případech
nevracejí.
6. Uzavřeným skupinám může být pronajata část provozní doby sportovních zařízení. V takovém
případě je konkrétní vodní vlek pro veřejnost uzavřen.
7. Za ztracené nebo poškozené jízdenky se náhrada neposkytuje.
8. Provozovatel neručí za ztrátu ani odcizení věcí, peněz a jiných cenných předmětů v areálu
Cablewakeparku.

V prostorách cablewakeparku je zakázáno :
1.
2.
3.
4.

Chování, které ohrožuje bezpečnost a pořádek
Využívat jakékoliv sportovní zařízení pod vlivem alkoholu, a nebo omamných látek
Koupání
Zdržovat se ve vyhrazeném prostoru startu všech sportovních zařízení pokud nejste jejich
jezdcem.
5. Kvůli bezpečnosti je omezen vstup psů do areálu.

Z areálu Cablewakeparku bude bez nároku na vrácení vstupného nebo jízdného vykázán takový
návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení provozních řádů, neuposlechne pokynů
pracovníků provozovatele, anebo se chová jiným nevhodným způsobem.
O aktuální provozní době poskytujeme informace na našem facebookovém profilu, nebo webových
stránkách www.cablewakepark.cz
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Provozní řád sportovních zařízení Cablewakeparku Hradec Králové
V Cablewakeparku Hradec Králové využíváte všechna sportovní zařízení, stejně jako vodní plochu, na
vlastní nebezpečí bez nároku na odškodnění.
1. Sportovní zařízení, slouží pro wakeboarding, wakeskating a vodní lyžování.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a uzavření vodního vleku z
technických důvodů.
3. Pro jízdy osob do 15 let je nutný souhlas jejich zákonného zástupce.
4. Každý jezdec musí být vybaven plovací vestou a ochranou přilbou, tyto ochranné pomůcky
musí používat při jakékoliv jízdě.
5. Jezdec je na požádání informován o provozní rychlosti vleku a je proto povinen posoudit, zda
momentální rychlost vleku odpovídá jeho schopnostem.
6. Jezdci nastupují na startovní molo jednotlivě. Další jezdec může odstartovat až po uvolnění
prostoru startu (platí zvlášť v případě pádu předchozího jezdce)
7. Červené bóje objíždějte z pravé strany.
8. Pokud chcete jízdu ukončit, zamiřte v prostoru startu mezi bílé bóje, dejte obsluze signál
zvednutím ruky a pusťte se hrazdy.
9. Nikdy nejezděte s hrazdou mezi nohama, neomotávejte lano kolem těla nebo jeho částí.
10. V případě pádu jezdce na trati jsou ostatní jezdci povinni jej objet v bezpečné vzdálenosti,
pokud vyhodnotí že by jej ohrozili, musí pustit hrazdu a zamezit tak střetu . Za následky
střetu odpovídá vždy tažený jezdec. Před nevyhnutelným střetem se doporučuje osobě, která
se nachází na trati a plave, aby se ponořila.
11. V případě, že jezdec na trati spadne, musí neprodleně opustit trať a to nejkratší možnou
cestou ke břehu nebo lávce a podle svých možností zamezit střetu s taženými jezdci. Je
zakázáno chytat uvolněné hrazdy tažných lan.
12. Využití překážek na vodě je vhodné pouze pro zkušené jezdce a je možné po domluvě s
obsluhou vleku.
13. Jezdec může najet na překážku pouze tehdy, je-li přesvědčen, že se v její blízkosti nenachází
jiný jezdec.
14. Překážky je možné využívat jen s vlastní výbavou a ploutvičkami z plastu či laminátu max. do
výšky 2cm. Jezdec je při použití překážky zodpovědný za její případné poškození, všechny
způsobené škody musí být uhrazeny.

15. Nepokoušejte se o triky, pokud jezdec před Vámi upadl. Před zahájením triku se ujistěte o
situaci minimálně dvou jezdců před Vámi.
16. V případě pádu na překážce, nebo při provádění triků z vody je jezdec povinen ihned po pádu
zvednout ruku a dát tak najevo obsluze, že je v pořádku a nepotřebuje pomoc.
Vodní vleky, by neměli používat:
-

Jezdci, kteří neuplavou s vybavením alespoň 100 metrů

-

jezdci se srdečními onemocněními, anebo kardiostimulátory

-

Těhotné ženy

-

jezdci, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití vodního vleku zhoršit

Provoz vodních vleků
-

O aktuálním stavu provozu jednotlivých vodních vleků poskytujeme informace na našem
facebookovém profilu, nebo webových stránkách www.cablewakepark.cz

-

Jedna jízda = jeden start. O uplatnění tohoto pravidla u začínajících jezdců na Áčku (malý
vodní vlek) rozhoduje operátor.

-

Jedna jízda je tři okruhy na všech vodních vlecích. O uplatnění tohoto pravidla rozhoduje
operátor.

-

O poskytnutí kompenzace v případě, kdy kvůli technické závadě není v provozu ani jeden
vodní vlek rozhoduje manažer Cablewakeparku.

Doporučení pro jízdu na překážkách , ověřte si své schopnosti
Předtím než se vydáte na překážky, ověřte si zda jste schopni zvládnout následující manévry a
triky abyte měli plnou kontrolu nad vaším wakeboardem.
•

Podržet agresivně heelside and toeside hrany

•

Zdolat corners

•

Ollie

•

Otočit prkno z regular do switch a zpět

•

Zvládnout jízdu na switch alespoň na 100m

•

Jízda z Ollie do switch

Pokud některým z předchozích výrazů, nerozumíte nepouštějte se na překážky 

Upozornění pro jízdu na překážkách
•

Jízda na překážkách může vést k nadměrnému opotřebení, anebo poškození vašeho
vybavení.

•

Jízda na překážkách může vést k omezení platnosti záruky vašeho wakeboardu,
konzultujte jí proto s prodejcem.

•

Jízda na překážkách zvyšuje riziko případného zranění, užívejte si jí dobře připravení, s
maximálním soustředěním, opatrností a pokorou.

•

Jízdu na překážkách jedete vždy na své vlastní riziko a odpovědnost.

Dávkujte si adrenalin s rozumem!
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