
 

  

pořádají   raftový   závod  

Český   pohár   ve   sjezdu  
Trnávka    21.   června    2020   

 

Na   zajištění   závodů   se   podílejí   zejména   tito   partneři  

 
 

  

 
Obec   Želiv  

 

 
 

 

  



Propozice   závodního   odpoledne   na   Trnávce  

Pořadatel  Svaz   vodáků   České   republiky,    www.svocr.cz  

Provedení  Raft   Klub   STAN   Praha    +    SK   Žižkov   Praha  

Datum  21.   června   2020  

Kategorie  R4   muži,   ženy,   veteráni,   veteránky,   junioři   U23+U19  

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   2020  

Trať  Umělá   slalomová   dráha   v   Želivu,   400m    WW4    +   3km    WW2    k   lávce   pro   pěší   v   Poříčí  

Čluny  R4   Colorado,   Pulsar   420  

Přihlášky  Nejpozději   do   14.   června   2020.    Registrované   svazové   posádky   výhradně   přes  
app.svocr.cz .   Neregistrované   posádky   na   email   ředitele   závodu   ( jan.vavra@svocr.cz )  

Startovné  ● Registrované   posádky   SvoČr:   
○ přihlášky   podané   do   14.6.2020   včetně:   zdarma,   za   posádky   uhradí  

SvoČr  
○ přihlášky   po   termínu:   400   Kč   /   závod  

● Neregistrované   posádky :   400   Kč   /   závod  

Ubytování  ● V   omezeném   počtu   může   pořadatel   zajistit   ubytování   v   pokojích   pro   3-5   osob  
(150   Kč   /   noc   /   osoba)  

● v   areálu   je   možné   postavit   stan   (50   Kč   za   stan   či   obytné   auto   na   jednu   noc)  
● nebo   lze   využít   několika   možností   ubytování   v   Želivu   a   okolí.  

Stravování  Pořadatel   zajišťuje   pouze   pitný   režim   v   neděli   při   prezentaci.  

Časový   rozvrh  Neděle   21.6.  
● 11:00   -   11:30   prezentace,   výdej   st.   čísel   na   začátku   kanálu  

○ pořadatel   nezajišťuje   změny   ve   složení   posádek   a   neprovádí  
registraci   posádek    (viz   bod   “Přihlášky”   výše)  

● 13:00   -   14:00   sjezd   R4   všechny   kategorie  
● 15:00   vyhlášení   výsledků,   nebo   do   30   minut   po   dojezdu   poslední   lodě,  

proběhne   v   areálu   USD   Trnávka  
Časový   rozpis   je   orientační ,   záleží   na   stavu   vody   v   přehradě   a   počtu   přihlášených  
posádek.   Sledujte   zejména   startovní   listinu   na   adrese  
https://app.svocr.cz/StartList/1053/Trnavka-sjezd  

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

Hlavní  
rozhodčí  

Vladimír   Raška,    raskav7@gmail.com  

Zástupce  
svazu  

Libor   Peška,    libor.peska@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  

 
 

Schváleno   Radou   raftingu   dne   18.   května   2020  
Poslední   aktualizace:   14.   června   2020  

Za   RK   STAN:   Jan   Vávra  
ředitel   závodu  
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