Svaz vodáků České republiky
Raft team H2O Jeseník
pořádají

Raftový sjezd Moravy
1. závod Českého poháru v raftingu R4 ve sjezdu (pouze U19)
Otevřený závod v raftingu R4 ve sjezdu
30. března 2019

Finančně podporuje:

Pořadatel:
Svaz vodáků České republiky
Organizátor:
Raft team H2O Jeseník
Datum:
sobota 30. 3. 2019
Kategorie:
Český pohár: Junioři a Juniorky (U19)
Veřejný závod: Muži a Ženy, Junioři a Juniorky (U23), Veteráni a Veteránky
Činovníci:
ředitel závodu: Aleš Raděj
hlavní rozhodčí: bude doplněn RR
zástupce svazu: bude doplněn RR
Startovné:
registrovaní závodníci SVoČR: 300 Kč/posádka
Přihlášky:
nejpozději do 17. 3. 2019
na e-mail: info@raftjesenik.cz
Kontakt:
Aleš Raděj, tel.: 604 233 429, radej@jes.cz
www.raftjesenik.cz
www.facebook.com/RaftTeamJesenik/
Trať:
řeka Morava z Hanušovic do Bohdíkov - Komňátka, délka cca 9 km
(viz mapka v příloze)
Obtížnost WW I - II
Start:
Hanušovice - louka u hřiště (na levé straně řeky)
pod soutokem Moravy a Branné
ř. km: 328
GPS: 50.0749272N, 16.9330147E
Cíl:
Bohdíkov - Komňátka - u mostu
ř. km: 319
GPS: 50.0093236N, 16.8977975E

Časový plán:
sobota 30. března 2019
prezence:
9:30 - 10:30, v místě startu
výklad trati:
11:00 - 11:15
start prvního raftu:
11:30
vyhlášení výsledků: cca půl hodiny po dojetí poslední lodě závodu v místě cíle
Provedení startu:
Intervalový start po 90 sec.
Parkování na startu:
na louce u startu, bez poplatku.
Parkování v cíli:
na komunikaci a louce na levé straně u mostu, bez poplatku.
Vybavení:
povinné: přilba a plovací vesta
doporučené: házečka, náhradní pádlo, neopren
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
Možnosti stravování:
a) občerstvení závodníků - v cíli čaj, chleba s pomazánkou, cukroví
b) v restauraci u cíle (cca 200m)
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým plavcem.
Závodí se dle platných pravidel SVoČR.

Aleš Raděj
Raft team H2O Jeseník

Schváleno radou raftingu 1/2019

Příloha I. Celková situační mapka

Příloha II. Situační mapka - Start

Příloha III. Situační mapka - Cíl

