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Organizační řád závodů v raftingu 

Svaz vodáků České republiky 

Tento organizační řád je závazný pro všechny složky SVoČR dnem schválení radou raftingu a předsednictvem 

SVoČR. Upřesňuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti svazu (zastoupeného radou, předsednictvem nebo 

tajemnicí) a klubem, jemuž svaz svěřil pořádání závodu, vztahu s rozhodčími a závodníky. 

Čl.1 - Rozhodčí, úhrady nákladů svazem a klubem 

1. SVoČR r z rozpočtu raftingu uhradí na R4 ČP - M, Ž, JUN, VET a R6 nominační závody 

a. dopravné 2 Kč / km / rozhodčí dle rozdělení hlavním rozhodčím 

b. dopravné 3,80 Kč / km hlavní rozhodčí, ředitel závodu a delegát svazu 

c. pořadatel vyplatí výše uvedené nároky, nechá si podepsat cestovní příkaz (viz.příloha) a 

celkovou částku vyfakturuje SVoČRu s kopií hromadného cestovního příkazu. 

d. pořadatel vyplatí odměny rozhodčím ve výši 400 Kč za rozhodování závodu ve slalomu a 200 

Kč za rozhodování závodu ve sprintu či sjezdu (nárok na tuto odměnu mají nejvýše 4 rozhodčí 

ve sjezdu či sprintu, nejvýše 6 rozhodčích v H2H a nejvýše 20 rozhodčích ve slalomu), sepíše 

hromadný výdejový doklad a nechá si ho proplatit SVoČRem. 

2. Klub pověřený svazem organizací závodů R4 ČP - M, Ž, JUN, VET a R6 nominačních závodů: 

a. Zajistí (nebo uhradí) ubytování (u dvoudenních akcí) do výše 200 Kč / noc pro počet rozhodčích 

předem dohodnutých s HR. 

b. Zajistí oběd (nebo vyplatí) 100 Kč / osoba / den na stravu za každý den výkonu funkce 

rozhodčího, nápoje na den zajistí dle délky trvání závodu. 

Čl.2 - Organizace závodů v raftingu a závodníci 

1. SVoČR zajistí prostřednictvím rozpočtu raftingu 

a. Sjezdy ČP všech kategorií a nominační nebo bodované R6 

i. Příspěvek na organizaci ve výši rozpočtované částky pro daný rok na sjezd ČP R4 

všech kategorií  nebo bodované R6 nominační všech kategorií 

ii. časomíru za dohodnutou cenu s některým z provozovatelů časomíry pro závody ČP R4 

všech kategorií. 

iii. Výrobu medailí MČR 

b. Víkendy ČP R4 všech kategorií a EP a bodované a nominační závody R6 Slalom a sprint 

i. Příspěvek na organizaci ve výši rozpočtované částky pro daný rok 

ii. Příspěvek na ubytování rozhodčích a nájem areálu ( USD )  do max. výše uvedené v 

rozpočtu raftingu v daném roce na základě předložených dokladů ( řádné vyúčtování dle 

pokynů tajemnice svazu ) 

iii. Časomíru za dohodnutou cenu s některým z provozovatelů časomíry pro závody ČP  

všech kategorií. 

iv. Výrobu medailí MČR 
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2. Povinnosti klubu pověřeného organizací závodu 

a. Obecně 

i. Zajistí prezentaci závodníků, včetně vybrání průkazů pro případnou kontrolu registrací. 

ii. Včas si opatří startovní čísla, případně medaile pro MČR 

iii. Zajistí vyvěšení bannerů svazových sponzorů, jejich fotodokumentaci a umístí loga 

Gumotex na všechny veřejné materiály k závodu (propozice, výsledky, plakát atp.) 

iv. Umístí logo MŠMT (dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/logo-msmt) na 

všechny veřejné materiály k závodu (propozice, výsledky, plakát atp.) 

v. Zajistí důstojné a technicky správné vyhlašování vítězů vč. cen, příp. diplomů, předání 

medailí MČR a umístění bannerů svazových sponzorů v průběhu vyhlašování, vč. 

fotodokumentace 

vi. Pořadatelský klub napíše 14 dní před konáním závodů pozvánku/plakát a po jejich 

skončení (do 2 dnů) závěrečnou tiskovou zprávu, které bude možné zveřejnit na webu, 

FB, případně jiných médiích. 

vii. Podle místních podmínek a požadavků zajistí chemické WC 

 

b. Sjezdy ČP R4 všech kategorií a bodované a nominační závody R6 všech kategorií 

i. Minimální občerstvení formou vody nebo čaje či polévky + něco drobného k zakousnutí 

c. Slalomy a sprinty ČP R4 všech kategorií a bodované  a nominační R6 všech kategorií 

i. Zajistí alespoň 1x občerstvení za víkend jakoukoliv formou pro účastníky závodů (jídlo + 

pití) 

ii. Zajistí průběžné vyvěšování výsledků, pomocníky k rozhodčím a komunikaci s počtáři  

Čl. 3 - Všeobecná pravidla pro organizaci závodů českého poháru a  evropských 

pohárů, nominačních a veřejných závodů 

1. Závody ČP se nesmí prolínat s jinými svazovými bodovanými závody. 

2. Kategorie juniorské a veteránské budou vždy po kategoriích MUŽI a ŽENY, v případě kombinace s 

nominačními závody R6, budou závody R6 po skončení nebo před začátkem závodů R4. 

3. Veřejné kategorie R6, R2 a podobně se pořádají po skončení ČP R4. 

4. Závod VIP, ve kterém nestartují závodní posádky, může být vložen i mezi kategorie R4 podle mediálních 

potřeb pořadatele a svazu, nesmí však neúnosně prodloužit délku závodů. 

5. Rozhodčí mají povinnost  rozhodovat pouze závody ČP, MČR a nominační závody, rozhodčí pro  

doprovodné závody si musí ředitel akce  dojednat s rozhodčími individuálně. 

6. Zařazení závodu  do série evropských pohárů navrhuje pořadatelský klub, schvaluje rada raftingu. 

Pořadatelský klub je povinen nahlásit závod administrátorovi EP a zajistit dostatečnou propagaci v 

okolních zemích včetně odeslání propozic v angličtině pro uveřejnění na stránkách 

www.internationalraftingfederation.com. 

7. Samostatné veřejné závody bez podpory svazu se nijak neomezují. 

8. Vyhlášení výsledků závodů bude nejdéle do 60-ti minut po dojezdu posledního závodníka závodu, 

doporučuje se vyhlášení ihned po uplynutí protestního času. 

9. Zprávy zástupce svazu a ředitele závodu budou zasílány do 14 ti dnů po skončení závodů elektronicky 

na adresu tajemnice svazu (svocr@svocr.cz) 

10. Zpráva hlavního rozhodčího bude zaslána do 14 ti dnů po skončení závodů elektronicky tajemnici svazu 

a  předsedovi komise rozhodčích (Vladimír Raška, raskav@tiscali.cz).  

11. Kopie elektronických zpráv posílá tajemnice svazu členům rady raftingu. 

12. Povinnosti vyplývající z legislativy státu (povolení, oznamovací povinnosti, žádosti o manipulaci s VD, 

nařízení, vyhlášky apod.) plní výhradně klub pověřený pořadatelstvím. Svaz pouze na jeho žádost 

podpoří činnost klubu v této oblasti vahou celorepublikové organizace. 

  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/logo-msmt


Svaz vodáků České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

 

13. Pořadatel (klub) pověřený organizací závodu je povinen plnit závazky vyplývající ze smluv mezi svazem 

a celosvazovým sponzorem. Tyto povinnosti si vyžádá u tajemnice svazu při přípravě prvních tiskovin k 

závodu. 

14. Pokud pořadatel obdrží podporu, která podléhá vyúčtování (např. přes MŠMT nebo usnesením rady 

raftingu), je povinen provést vyúčtování do 30ti dnů od skončení závodů. Jinak si SVoČR ponechává 

právo peníze znovu odebrat. 

Čl. 4 – Přihlašování do závodu a startovné 

1. Od roku 2019 funguje přihlašování posádek registrovaných ve SVoČR do závodů elektronicky - 

v systému elektronické evidence členů SVoČR na webové adrese: app.svocr.cz. Termín uzávěrky 

přihlášek udává pořadatel závodů v propozicích.  

Neregistrované posádky se nadále přihlašují emailem nebo osobně přímo u pořadatele konkrétního 

závodu. 

2. Pořadatel musí přihlašování do závodu umožnit závodníkům přes app.svocr.cz minimálně 14 dní před 

závodem. 

3. Posádky, které se do závodu přihlásí po zahájení prezentace (výdeje startovních čísel), budou zařazeny 

na poslední místo své závodní kategorie, bude jim přiděleno poslední volné vyšší startovní číslo a budou 

se závodu účastnit jako neregistrovaná posádka, tedy bez nároků za započítání bodů do svazových 

soutěží. 

4. Změny ve složení přihlášené posádky lze při zachování TOTOŽNOSTI posádky provádět i po termínu 

pro podání přihlášky až do času ukončení prezentace uvedeného v propozicích závodu (3. mezní čas). 

Změny provádí oprávněný zástupce přihlašujícího klubu výhradně elektronicky. 

5. Všichni přihlášení závodníci do závodů pořádaných pod hlavičkou SVoČR svým přihlášením stvrzují, že 

jsou dobrými plavci. Dále stvrzují, že jim není známá žádná zdravotní překážka, která by bránila v účasti 

v závodě. Závodníci se svým přihlášením zavazují, že budou bezpodmínečně dodržovat pokyny 

organizátorů závodu a též prohlašují, že na pořadateli nebudou sami ani prostřednictvím svých právních 

zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami. 

6. Startovné v Českém Poháru R4 a nominačních závodech kategorie R6 je pro rok 2020 doporučené, pro 

posádku, která je členem SVoČR, nesmí přesáhnout 300 Kč v kategorii R4 a 400 Kč v kategorii R6, v 

ostatních závodech a bodovaných závodech pořádaných mimo území ČR určuje startovné pořadatel. 

Ustanovení tohoto článku je platné pouze v případě přihlášek učiněných v řádném termínu stanoveném 

propozicemi konkrétních závodů. Za přihlášky podané po termínu může pořadatel vyžadovat startovné 

až do maximálně dvojnásobné výše. 

7. Startovné v závodech Českého Poháru R4 a v závodech kategorie R6 uhradí v roce 2020 pořadateli 

závodů za všechny posádky, které se do závodů přihlásily včas dle platných propozic a jsou 

registrované ve SVoČR, Svaz vodáků České republiky. 

Čl. 5 - Zpracovatel žebříčků (počtář) ČP, MČR a NZ 

1. Zpracovatelem žebříčků (počtářem) je Libor Peška, telefon: +420 777 270 523, 

email: libor.peska@svocr.cz 

2. Pořadatel je povinen zaslat výsledky všech závodů na e-mailovou adresu počtáře do 48 hodin od 

vyhlášení výsledků. 

3. Počtář zveřejňuje výsledky na kanoe.cz bez zbytečného prodlení, co nejdříve po jejich obdržení od 

pořadatele. 
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Čl. 6 - Přílohy a závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou následující přílohy: 

1. Vyúčtování cestovních náležitostí účastníků akce SVoČR 

2. Tento organizační řád vstoupil v platnost dnem 25. ledna 2005.  

Upravován byl dle aktuálních rozhodnutí RR.  

Poslední aktualizace je ze dne 16.6.2020 

 

 

Vratislav Šembera, předseda rady raftingu 


