
2. VODÁCKÝ VIRTUÁLNÍ ZÁVOD SVoČR
Situace je dál nejasná, ale věříme, že se brzy dočkáme 1.závodů i společných tréninků. Do té doby pojďme
trochu závodit a poměřit síly každý sám a přesto na jedné startovní čáře!
V týdnu od 3. do 9. května 2021 se uskuteční již 2.virtuální závod Svazu vodáků České republiky! Věříme, že
nám přinese motivaci k tréninku, porovnání s ostatními závodníky a hlavně motivaci do tohoto nejistého
období!

Datum:
18. týden roku 2021 (3. - 9.5.2021)

Pořadatel:
Svaz vodáků České republiky
Závod je otevřen i nečlenům SVoČR.

Místo:
kdekoliv na vodě

Kategorie:
● C1
● K1
● SUP
● C2
● K2
● R2

Bez rozdílu věku či pohlaví.
Bez rozdílu typu lodi.

Tratě:
● 5000 m
● 500 m

Pravidla:
● Na libovolném úseku libovolné řeky (nebo jiné vodní plochy) odpádlovat 500 m a/nebo 5000 m.
● Změřit čas.
● Zapsat nejpozději v neděli 9.5.2021 ve 20:00 kategorii, dosažený čas, jméno a kontaktní údaje do

Google formuláře.
Spoléháme na fair play, ale budeme rádi, když nahrajete do formuláře fotku z kterékoliv sportovní
aplikace, nebo fotografii stopnutého času na hodinkách.

● Pokud jako bonus přidáte i fotografii ze závodu, budeme rádi! (zároveň nám tímto dáváte svolení ke
zveřejnění vaší fotografie na sociálních sítích SVoČR a na webu Kanoe.cz.

● V pondělí 10.5.2021 budou zveřejněny výsledky.
● Lze se zúčastnit i více kategorií.
● Závodní trať je možné absolvovat opakovaně, do výsledků závodu se započítá nejlepší čas.

http://bit.ly/virtualni_zavod_2_formular


Bezpečnostní ustanovení:
● Plovací vesta je pro nezletilé závodníky povinná, pro dospělé doporučená.

- v závislosti na vodním terénu
● Další vybavení: helma, vaky v lodi proti potopení atd. zvolte v závislosti na vodáckém terénu.
● Nezletilého závodníka musí (na břehu či na vodě) doprovázet dospělá osoba.
● Všichni závodníci musí být dobrými plavci a startují na vlastní nebezpečí.
● Všichni závodníci se musí řídit aktuálně platnými protiepidemickými pravidly.

Ředitelka závodu:
Lenka Bauerová
Mail: lenka.bauerova@svocr.cz
Tel.: +420 777 596 297

Sportujme ohleduplně a bezpečně.

Propozice schválila Rada raftingu SVoČR 26.4.2021
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