KLUB VODÁKŮ
VIKING MLADÁ BOLESLAV

pořádají:

Český pohár R4 všech kategorií ve slalomu a sprintu
Gumotex Baraca Cup R2 ve slalomu
EP, MČR a nominační závod R6 ve slalomu a sprintu
Datum

5. - 6.6.2021

Kategorie

R2 – muži, ženy, mix
R4 – muži, ženy, veteráni-ky, junioři-ky U23 a 2 x U19
R6 – muži, ženy, veteráni-ky, junioři-ky U23 a U19

Trať

Slalomový kanál Roudnice nad Labem.

Činovníci závodu

Ředitel: Jiří Irain, tel.: +420777932858
Stavitel trati: Jan Šantora
Hlavní rozhodčí: Libor Polák
Zástupce svazu: Pavel Bendl

Přihlášky

Termín přihlášek do 31.5.2021
Členové SVoČR - pouze elektronicky na: app.svocr.cz
Neregistrovaní ve SVoČR: na e-mail: lernerovatereza@gmail.com
Info: Terezie Irain Lernerová, tel.: +420602383443

Všichni závodníci a rozhodčí musí během prezentace předložit „Čestné prohlášení“, že
naplňují podmínky pro vstup na hromadné akce v důsledku onemocnění Covid 19.
Formulář prohlášení je přílohou těchto propozic.

Startovné

R2 - 150Kč / R4 - 300,-Kč / R6 – 400,-Kč za posádku na závod.

Ubytování

Pořadatel nezajišťuje.
Kemp u kanálu dle vyjádření provozovatele bude fungovat.

Časový rozvrh

Pátek (4.6.2021):
Trénink v odpoledních hodinách 16 – 18,30 hod.
19:30-20:30 hodin prezentace v centrální chatě.
Sobota – slalom:
8-8:30 hod dodatečná prezentace včetně R2
9:00 hod
porada rozhodčích
9:30 hod
start první posádky R4
1,5 hod po dojetí R4 start druhého závodu R4 U19 a R6
15 min po poslední lodi R6 start R2 (pouze jedno kolo).
Vyhodnocení půl hodiny po dojezdu poslední lodě.
Neděle – sprint:
9:30 hod
porada rozhodčích
10:00 hod
start první posádky R4
1 hod po dojetí posledního raftu R4 start druhého závodu R4 U19 a R6.
Vyhodnocení do půl hodiny po dojezdu poslední lodě.
Závody SVoČR probíhají pouze dle rozpisu. Závod končí po uplynutí
protestního času. Z důvodu dodržení vládních opatření nebude
vyhlašování vítězů. Přesná startovní listina bude vydána tak,
abychom naplnili vládní opatření pro pořádání hromadných akcí.
Případné změny v rozpisu závodů budou vyvěšeny na výsledkové
tabuli v den závodu.

Bezpečnostní ustanovení
Jsou povinné plovací vesty a helmy. Vedoucí výpravy na přihlášce potvrdí, že všichni
závodníci jsou dobrými plavci a zúčastňují se závodu na vlastní nebezpečí. Každý účastník
závodu je povinen dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích.
ZÁVODU SE MOHOU ÚČASTNIT POUZE OSOBY, KTERÉ NEVYKAZUJÍ JAKÉKOLIV PŘÍZNAKY
ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ (ZVÝŠENÁ TEPLOTA, BOLESTI SVALŮ, KAŠEL, APOD.) A ZÁROVEŇ
NEBYLY V PŘEDCHOZÍCH DVOU TÝDNECH VE STYKU S OSOBOU POZITIVNÍ NA COVID-19, A
ODEVZDALI PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
Všichni účastníci závodu (pořadatelé, rozhodčí, závodníci, ostatní členové klubů a další
funkcionáři) jsou povinni dodržovat aktuálně platná pravidla, opatření či nařízení, které
vydává především Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR či jiné instituce v souvislosti se
šířením nemoci Covid19.
Schváleno radou raftingu dne: 26.5.2021

