PROPOZICE ZÁVODU
Českého poháru
PRAMIC P5 VE VODÁCKÉM VÍCEBOJI

Mistrovství České republiky
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PRAMIC P5 VE VODÁCKÉM VÍCEBOJI

ORLICE
ve dnech 16.6. - 17.6. 2018
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1) Název závodu: ORLICE 2018 - Mistrovství P5 České republiky
5. závod Českého poháru SVoČR pramic P5 r. 2018
jako mezinárodní závod P5
2) Pořadatel:

Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení:Klub vodáků 049 VS Náchod

3) Datum konání závodu:16.6. – 17.6. 2018
4) Místo závodu: Bačetín, řeky Orlice, Metuje, krytý bazén Dobruška
5) Jury závodu:

Ředitel závodu: Baše Milan
Hlavní rozhodčí: Chyba Aleš
Zástupce SVoČRu: Kubásek Pavel

6) Přihlášky:
do věkových kategorií + rozhodčí do 08.06. 2018 na adresu: Klub vodáků VS
Náchod, Družštevní 881, Dobruška 518 01(platí datum poštovního razítka), nejlépe na:
Cervinka.Hurf@ seznam.cz- telefon 720 248 364 . Pouze včas, t.j. do 8.6.2018 přihlášený rozhodčí
mají nárok na odměnu.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7) Startovné:50,-Kč za každou disciplínu závodu, tj. 200,-Kč za závod a posádku Startovné
požadujeme uhradit při prezentaci v pátek 14. 6. 2018
8) Prezentace: Vytvořený kemp v Bačetíně „Rotunda“ (50.2988964N, 16.2327881E)
v
pátek 14.6. od 20:00 - 22:00.Pozdní prezentace možná v sobotu 7:00 – 7:30. Losování bude

provedeno po prezentaci. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 200,- Kč. Pro započítání
bodů do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.

9) Ubytování: ve vlastních stanech v prostorách kempu, 50 Kč/osoba/noc
Stravování: 
vlastní popř. formou bufetu v kempu.
10)Doprava: 
na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.
11)Informační služba:viz bod 6, + mobil: 720 248 364.
12)Zvláštní ustanovení:Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1) Závodní řád:Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od
01. 02. 2014 a směrnic pro závodění pro sezónu 2018.
2) Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint, plavání
3) Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je mezinárodní a otevřený.

Dospělí (ženy / muži)

1999 a starší

Junioři / Juniorky

2000 - 2003

Žáci –

2004 - 2010

mladší

starší

2004 – 2010

V posádce může startovat jeden
závodník starší o jeden rok

Průměrný věk posádky 10 let

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké
4) Popis závodu a popisy tratí:

pátek 15.6. 2018: 21:30– porada rozhodčích
Sobota 16.6. 2018:
Dle stavu vody:
Týniště nad Orlicí – Orlice
7.30 zahájení
8.00 odjezd
9.45 výklad

Nové Město nad Metují – Metuje
8.00 zahájení
8.30 odjezd
9.30 výklad

10.00 start slalom
12:05 výklad trati sprintu
12.15 start sprint
15.15 předpokládaný návrat na Bačetín
na Bačetín
17.30 odjezd na bazén
18:00plavání - bazén Dobruška
Dobruška
21.30 porada

9.45 start slalom
11:45vklad trati sprintu
12.00 start sprint
15.00 předpokládaný návrat
17.30 odjezd na bazén
18:00plavání - bazén
21.30 porada

konečné rozhodnutí o řece konání závodu bude uskutečněno na poradě v pátek
14.6.2018.

Neděle 17.6.2018:
8.00 odjezd
9.30 výklad trati sjezdu
9.45 start sjezdu
12.00 předpokládaný cíl a následný přesun do kempu
13.30 návrat doBačetína a sbalení tábořiště
14.30 odjezd do Dobušky
15.00 vyhlášení výsledků závodu MČR 2018 a Českého Poháru 2018

5) Ceny:
. Závodníci budou odměněni diplomem a drobnými cenami
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2018.

6) Protesty:
se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s
vkladem 300,- Kč.
7) B
 ezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.
Pro 
sjezd a slalompovinně posádky vybavit helmami, žáci a junioři ve všech disciplínách.
Pořadatelé upozorňují na nutnost označení lodí majitelem a vyvazovacího lana. Doporučuje se,
aby každý závodník měl plovací vestu (u neplnoletých povinná dle pravidel). Nutnost vlnolamu pro
sjezd.
8) Ostatní:
Propozice byly schváleny RP dne 31.3.2018
9)Hudební nástroje a dobrá nálada jsou vítány.
Prosíme o pomoc při převozu a odvozu lodí do místa startu disciplíny pro hladký a rychlý průběh.
Pořadatel prosí všechny účastníky závodu o dodržování pokynů organizátorů, především v
rámci ochrany přírody, nepoškozování majetku a vstupů na pozemky zahrádek v blízkosti
trati slalomu, sprintu i sjezdu i v místě vytvořeného kempu v Bačetíně a o ohleduplnost ke
všem přítomným. Děkujeme.
Jan Červinka za Klub vodáků VS Náchod

Přihláška na vodácké závody v roce 2018
5 závod Českého poháru - Orlice, Bačetín

Klub vodáků Rajhrad, 9. května 354, 664 61 Rajhrad
Vedoucí výpravy:
Termín:

Pavel Kafka tel:

15.6. - 17.6. 2018

Odjezd 15:30

Cena: 200Kč

Účastník
Jméno .......................................................Příjmení.................................................................
Datum narození.........................................email......................................................................
Ulice...........................................................................................Č.P.........................................
Obec..........................................................................PSČ..................:....................................
Zdravotní pojišťovna...................................................Alergie:....................................................
Seznam léků............................................................................................................................

Potvrzuji, že účastník akce jmenován výše se během posledních třech měsíců nesetkal s nakažlivou chorobou
a tímto dávám čestné prohlášení o bezinfekčnost, uplave minimálně 50m v hluboké vodě, je v dobrém
zdravotním stavu a bude se řídit pravidly vodácké akce. Zejména zákazu kouření a požívání alkoholických
nápojů či návykových látek. Při porušení těchto pravidel může být účastník z akce vyloučen a na vlastní
náklady si jej rodiče dopraví zpět. Souhlasím s použitím fotodokumentace a kamerových záznamů pořízené na
této akci k všeobecné propagaci vodáckého oddílu či svazu, zejména k publikování v televizi, na internetu,
nástěnce, kronice nebo tisku. Souhlasím s přepravou účastníka soukromými a oddílovými vozidly. 
Souhlasím,
pověřuji a uděluji plnou moc vedoucím výpravy k zastupování zde jmenovaného nezletilého v jednání
s případnými lékařskými zařízeními a ostatními institucemi. Případné zdravotní poplatky budou
zaplaceny po ukončení akce.
Jméno zákonného zástupce..........................................................................................................

Podpis zákonného zástupce................................................Telefon...........................................
Podpis účastníka akce..................................................................................................................
Cena za soustředění …..,- Kč byla uhrazena dne.........................................podpis..............

Podpis vedoucího akce.....................................................................................................................

