
pořádají

Český a Evropský pohár v raftingu R4
Nominační závod R6

v disciplíně SJEZD

Trnávka 12. září 2021



Propozice závodního víkendu na Trnávce

Pořadatel Svaz vodáků České republiky

Technické
provedení

Raft Klub STAN Praha + SK Žižkov Praha

Datum 12. září 2021

Kategorie R4 a R6 muži, ženy, veteráni, veteránky, junioři, juniorky

Pravidla Závodí se podle platných pravidel SvoČr vydaných v roce 2015 včetně
pozdějších dodatků a úprav a podle platných Směrnic a organizačního řádu
pro závody raftů pro rok 2021

Trať Umělá slalomová dráha v Želivě na řece Trnava a řeka Želivka. Délka cca
3km. Cíl v Poříčí u mostu pro pěší.
Obtížnost: WW4 (slalomová dráha), dále pak WW1, trať není určena pro
začínající závodníky. Kategorie U19 bude startovat až pod slalomovou
dráhou.

Čluny R4 Colorado, Pulsar 420

Přihlášky Nejpozději do 5. září 2021
Dodatečné přihlášky do středy 8. září 2021
Registrované svazové posádky výhradně přes app.svocr.cz
Neregistrované posádky na email ředitele závodu (jan.vavra@svocr.cz)

Startovné ● Registrované posádky SVoČR:
○ 300 Kč / závod R4, 400 Kč / závod R6
○ přihlášky po termínu: 600 Kč R4, 800 Kč R6

● Neregistrované posádky: 400 Kč / závod

Stravování Pro přihlášené závodníky je zajištěný pitný režim po dobu konání závodů.
Pro závodníky i návštěvníky je možnost občerstvení v místě závodů a
blízkém okolí již od pátečního večera.

Časový rozvrh Pátek 10.9.
● 16:00 - 19:00 volný trénink dle stavu vody v přehradě
● 19:00 - 20:00 prezentace, výdej startovních čísel

Sobota 11.9.
● 9:00 - 9:15 dodatečný výdej startovních čísel

Neděle 12.9.
● 11:30 start kategorie R4
● 13:30 start kategorie R6

Časový rozpis je orientační, záleží na stavu vody v přehradě a počtu přihlášených
posádek. Sledujte zejména startovní listinu na app.svocr.cz

Ředitel závodu
Člen JURY

Jan Vávra, jan.vavra@svocr.cz, 603 164 039

Hlavní rozhodčí
Člen JURY

Jan Novák, fousyn@gmail.com

Zástupce svazu
Člen JURY

Hana Heralová, hana.heralova@svocr.cz

https://www.facebook.com/SVoCR.Rafting
http://www.rkstan.cz
https://www.skzizkov.cz/
http://kanoe.cz/sporty/rafting/61-pravidla/7869-pravidla-raftovych-zavodu-2019
https://app.svocr.cz
mailto:jv@jv.cz
mailto:jv@jv.cz
mailto:fousyn@gmail.com
mailto:hana.heralova@svocr.cz


Bezpečnostní
ustanovení

Každý závodník musí mít přilbu a plovací vestu.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým plavcem.

Jazykovědné
okénko

Skloňování jména Želiv
https://bit.ly/32Lk8fp

Covid-19
● Pořadatel závodů je dle posledních mimořádných nařízení Ministerstva zdravotnictví

platných od 1. září 2021 povinen nevpustit do prostor sportoviště osoby, které nesplňují
podmínky tohoto mimořádného nařízení.

● Pořadatel závodů zkontroluje při prezentaci, zda každý závodník splňuje poslední platná
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 1.9.2021. Kontrola proběhne dle
bodu I/16 výše uvedeného nařízení.

● Pořadatel nemá k dispozici rychlé antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 určené pro sebetestování

● Posádce, jejíž všichni členové neprokáží nejpozději v čase prezentace splnění výše
uvedených opatření, nebude umožněn start v závodech, ani přístup na sportoviště.

● Při zjištění závažných porušení výše uvedených pravidel, spočívající zejména v nesprávně,
nebo nepravdivě doloženém prokázání splnění mimořádných opatření, může být posádka
také dodatečně diskvalifikována ze závodu.

Důležité informace a upozornění pro závodníky
● Poslední termín pro řádné podání přihlášek je neděle 5.9.2021. Startovné za včas podané

přihlášky hradí všem registrovaným klubům SVoČR.
● Dodatečné přihlášky lze podat do středy 8.9.2021. Startovné za dodatečně podané

přihlášky ve výši 600(800)/posádka/závod hradí vysílající klub.
● Řádné a dodatečné přihlášky lze podat výhradně prostřednictvím webové aplikace.
● Posádky přihlášené do závodů po 8.9.2021 budou startovat jako neregistrované posádky.
● Do pátku 10.9. do 19:00 je nutné mít ve startovní listině (tedy v přihlášce) správný počet

závodníků a všichni registrovaní závodníci musí mít uhrazené členské příspěvky.
Nedodržení těchto podmínek znamená start posádky jako neregistrované bez možností
získat body do ČP, nebo nominace.

● Pořadatel nebude při registraci provádět žádné změny ve složení přihlášených
posádek, nebo registrovat nepřihlášené posádky.

● V sobotu pořadatel zajistí pouze dodatečný výdej startovních čísel předem přihlášeným
posádkám. V neděli již není dodatečný výdej čísel!

● Časový harmonogram tréninků a závodů se může mírně změnit, záleží na počtu
přihlášených posádek, ale především na budoucím stavu vody v přehradě. Sledujte stránky
Svazu vodáků a FB událost pořadatele.

Areál závodiště
● V areálu sportoviště není možné používat přípojky na 220/380V.

Schváleno Radou raftingu dne 1. ledna 2021
Poslední aktualizace: 8. září 2021

Za RK STAN: Jan Vávra
ředitel závodu

https://bit.ly/32Lk8fp
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf
https://app.svocr.cz/
https://www.facebook.com/SVoCR.Rafting
https://www.facebook.com/events/188434896598293/



