
 

Trojský pohár v raftingu 2021 

Slalom, sprint – R4, R6 a slalom R2 
Český pohár R4 

Nominační závod R6 

R2 Baraka Cup 2021, slalom R4 MIX 

20. ročník závodů ve sprintu firemních posádek O pohár starosty Troje 

 

21.- 22. srpna 2021 

 
Pořadatel: 
Svaz vodáků České republiky  

Technické provedení: 

Raft klub Troja Praha 

Činovníci závodu: 
vrchní rozhodčí: David Kulhan 

ředitel závodu: Petr Panenka 

zástupce SVoČR: Miroslav Gernát 

stavitel trati: Jaroslav Pospíšil 

Přihlášky:  
Pomocí nové aplikace: https://app.svocr.cz/ nejpozději do 16.8.2021 (1.mezní čas – viz nová úprava 

Pravidel 2020: http://kanoe.cz/rafting/pravidla/pravidla-raftovych-zavodu-2020) 

(Neregistrované posádky SVoČR emailem: info@panenka-paddles.cz) 

 

Startovné: 
Startovné pro registrované a VČAS přihlášené posádky hradí SVoČR (vyjma kategorie R4 MIX a R2)  

R2: 150,- Kč/závod (1 jízda) 

R4 MIX: 400 Kč/závod (2 jízdy) 

 

Neregistrované posádky a posádky přihlášené po termínu: 

400,- Kč/R4/závod  

500,- Kč/R6/závod 

200,- Kč/R2 /závod 

 

Prezentace bude v pátek 20.8.2021 od 18:30 (2.mezní čas – viz nová úprava Pravidel 2020) do 

20:00 (3.mezní čas – viz nová úprava Pravidel 2020) 

 

Upozorňujeme závodníky, že přihlášky do závodu R2 přijímáme dle nové úpravy Směrnic 2021 

v elektronické podobě pomocí aplikace https://app.svocr.cz/ nejpozději do 16.8.2021. Dohlášky po 

termínu jsou možné pouze do konce prezentace, v pátek 20.8.2021. V přihlášce R2 je třeba uvést 

celé jméno a ročník narození obou závodníků a název posádky. 

   

https://app.svocr.cz/
https://app.svocr.cz/


 

 

Bezpečnostní ustanovení: 

Plovací vesty a přilby povinné 

Protiepidemická opatření: 

ZÁVODU SE MOHOU ÚČASTNIT POUZE OSOBY, KTERÉ NEVYKAZUJÍ JAKÉKOLIV 

KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A KTERÉ SPLŇUJÍ PODMÍNKY 

STANOVENÉ V BODU I/16 (dále jen „bezinfekčnost“) MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ 

PLATNÉHO OD 1.8.2021 (https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-

informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/). 

Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu musí během registrace předložit potvrzení o 

bezinfekčnosti. POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI BUDE VYŽADOVÁNO OD VŠECH ČLENŮ 

POSÁDKY, BEZ JEHO DOLOŽENÍ NEBUDE VYDÁNO POSÁDCE STARTOVNÍ ČÍSLO. 

(Kromě času registrace v pátek 20.8. od 18:30 do 20:00 bude možné prokázat bezinfekčnost ještě 

v sobotu, 21.8. ráno mezi 8:00 a 8:30) 

Pořadatel závodu bude kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti u každého závodníka načtením QR 

kódu z aplikace „Tečka“. QR kód prokazující bezinfekčnost/očkování bude možno načíst i v papírové 

podobě. Dále je možné bezinfekčnost doložit čestným prohlášením o testování ve škole nebo školském 

zařízení, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy o absolvování 

antigenního testu dle aktuálně platných pravidel pro vstup a účast na hromadných sportovních akcích:  

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-

co-aktualne-plati-180234/ 

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/.  

Závodníci i ostatní účastníci závodů jsou povinni mít nasazenou ochranu nosu a úst ve všech vnitřních 

prostorách na závodišti a během vyhlášení vítězů. 

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. 

Místo závodu: 
USD Praha Troja, Česká republika 

Kategorie:  

R4: muži, ženy, junioři/juniorky U19 a U23, veteráni, veteránky, MIX (veřejný závod) 

R6: muži, ženy, junioři/juniorky U19 a U23, veteráni, veteránky 

R2: hlavní kategorie UMIX (junior + juniorka do 23 let), muži, ženy, mix 

Obtížnost: 
slalom, sprint – WW 3-4 

Čluny:  

R4 Colorado, R6 Pulsar 420, pro R2 Gumotex Baraka 

Ubytování:  
možnost stanování v místě závodů (https://sportcentrum-troja.cz/), kemp Sokol Troja 

(www.sokolcamping.cz) 

ubytovna Loděnice FTVS UK (www.vodackyareal.cz/lodenice/ubytovani-lodenice) 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/


Stravování: 

stánky s občerstvením na závodišti a okolí USD 

Časový rozpis: 

20.8. pátek 

 
volný trénink 

registrace a výdej startovních čísel 

17:00 - 19:00 

18:30 - 20:00 

21.8. sobota 

 

1. a 2. jízda slalomu R4  

polední přestávka 

1.a 2.jízda slalomu R6 

Slalom R4 MIX 

R2 Baraka Cup 

vyhlášení výsledků 

9:00 - 11:30 

 

12:30 - 14:00 

14:30 – 16:00 

16:00 - 17:00 

18:00 
22.8. neděle 1. a 2. jízda sprintu R4 

polední přestávka, VIP závod firemních posádek 

1.a 2. jízda sprintu R6 

vyhlášení výsledků 

9:00 - 11:30 

 

12:30 - 14:00 

14:30 

Časový rozpis je orientační, může se změnit na základě počtu přihlášených týmu. Sledujte startovní 

listinu a informace pořadatele před závodem. 

 

Schváleno Radou raftingu SVoČRu                                                  Petr Panenka, ředitel závodu 

 

 

 

 

 

            

 


