INFORMACE A PRAVIDLA PRO KITERY
KAŽDÝ KYTER JE POVINEN před jízdou nastudovat a následně dodržovat pravidla Kitesurfing na
laguně Lo Stagnone.
STARTOVACÍ A PŘISTÁVACÍ ZÓNA
 K přípravě kitů využívejte prostor na koberci. Pokud je startovací zóna volná, můžete si kite
nastrojit i zde. Pokud je startovací zóna na pláži plná, prosím kompletně si připravte kite na
koberci. Smotejte si šňůry na bar a požádejte asistenta na pláži o pomoc se startem. Při
přistávání musíte dát přednost startujícím kitům. Po přistání ihned smotejte šňůry a umístěte
kite vedle ostatních zaparkovaných kitů na koberci.
START A ODJEZD Z PLÁŽE
 Před startem vždy zkontrolujte směr větru, případné překážky a osoby stojící ve větrném
okně. Z určitých směrů může být vítr nárazový a je lepší a bezpečnější startovat z vody.
 Přednost při pohybu na pláži má kiter který startuje před kiterem který chce přistát.
JÍZDA
 Každý kiter je povinen nosit na vodě helmu a vestu!
 Každý kiter má povinnost sjednat si zdravotní pojištění pro rizikové sporty.
 Kiter nesmí být při manipulaci či jízdě s kitem pod vlivem omamných a psychotropních
látek a musí být v dobé fyzické a psychické kondici.
 Laguna je využívána pro výuku studentů kiteškol. Tito studenti jsou snadno rozpoznatelní –
jsou označeni vestou. Prosím udržujte od nich bezpečnou vzdálenost a nepohybujte se
v jejich bezprostřední blízkosti. Vyhněte se jízdě, předjíždění a skákání v okolí minimálně 50
m od studentů. Pokud dojde ke střetu a Vy nedodržíte toto pravidlo, nemůžete požadovat
náhradu za škodu způsobenou na vybavení či za újmu na zdraví.
PŮJČOVNA KITESURFINGOVÉHO VYBAVENÍ
Kite půjčovna je možná jen pro samostatné kitesurfery, kteří ovládají následující:
 Plně ovládají kite, jsou schopni jet po větru a zastaví v obou směrech.
 Zvládají self-rescue a znají mezinárodní pravidla a znamení.
Půjčený materiál:
 Neopreny nechte schnout na stojanech před skladem.
 Kite vraťte zpět, pokud možno suchý a zabalený do batohu.
 Ostatní půjčené vybavení vraťte na stojany před skladem.

