
KLUB VIKING MLADÁ 
BOLESLAV a 

 
 

                                                        
 
 

Pořádají: 
 

ČP v R4 všech kategorií ve slalomu a sprintu. 
Gumotex Baraca Cup R2 ve slalomu. 

Nominační závod R6 ve slalomu a sprintu. 
 
Datum   11. - 12.6.2022 
 
Kategorie  R2 – muži, ženy, mix 
    R4 – muži, ženy, master ženy a muži, junioři-ky U23 a U19 

R6 – muži, ženy, master ženy a muži, 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: Vláďa Raška 
 
Přihlášky  Termín přihlášek do 7.6.2022 – platí pro všechny kategorie včetně R2. 

Termín pro změny účastníků v posádce 11.6.2022 – 8:30 
Členové SVoČR - pouze elektronicky na: app.svocr.cz  
Neregistrovaní ve SVoČR: na e-mail: lernerovatereza@gmail.com 
Info: Terezie Irain Lernerová, tel.: +420602383443 
 

Startovné  Registrovaní závodníci SVoČR: 
R4 - 400,- Kč/závod, R6 - 500,- Kč/závod, R2 - 150,- Kč/závod 

   Registrovaní závodníci SVoČR přihlášení po termínu:  
   R4 - 500,- Kč/závod, R6 - 600,- Kč/závod, R2 - 200,- Kč/závod 

   Neregistrovaní závodníci: 
R4, R6 - 600 Kč/závod, R2 – 200/závod 

mailto:lernerovatereza@gmail.com


 
Ubytování  V omezené míře v kempu na kanále a v kempu nad kanálem. 
 
Časový rozvrh  Pátek 10.6.2022: 

16:00-18:30 tréninkové jízdy  
19:30-20:30 prezentace u slalomového kanálu 

 
Sobota – slalom: 
8:00-8:30  dodatečná prezentace 
9:00    porada rozhodčích 
9:30    start první posádky R4 
start závodu R6 90 minut po dojetí R4 
start závodu R2 15 minut po dojetí R6  
vyhodnocení   30 minut po dojezdu poslední lodě 
 
Neděle – sprint: 
9:00    porada rozhodčích  
9:30    start první posádky R4   
start závodu R6 60 minut po dojetí druhého kola R4 
vyhodnocení   30 minut po dojezdu poslední lodě. 
 
Dle počtu přihlášených posádek může být časový pořad v sobotu i v 
neděli upraven. Případné změny 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. 
 
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 Covid-19. Jde o zdraví nás všech, proto nedodržování a porušování těchto pravidel 
může vést až k diskvalifikaci jednotlivce či celé posádky, či jinému kárnému potrestání orgány 
SVoČR. 
 
Schváleno radou raftingu dne: 04/2022 
 
 

Za KLUB VIKING 
Jiří Irain 


