
pořádají 27. ročník raftového víkendu

MISTROVSTVÍ ČR v raftingu,
Evropský pohár

Trnávka 17.-18. června 2023
Mistrovství ČR, Evropský a Český pohár R4 ve slalomu

a sprintu, Český pohár ve sjezdu, Baraka Cup R2

Pohár starosty obce Želiv nejúspěšnější posádce
Na zajištění závodů se podílejí zejména tito partneři



Propozice závodního víkendu na Trnávce

Pořadatel Svaz vodáků České republiky, www.svocr.cz

Tech. provedení Raft Klub STAN Praha + SK Žižkov Praha

Datum 17.-18. června 2023, trénink 16. (slalom) a 18. (sprint) června 2023

Kategorie R4 muži, ženy, junioři U23, junioři U19 (jen sjezd), Masters
R2 muži, ženy, mix

Pravidla Závodí se podle platných pravidel SVoČR a podle platných Směrnic a
Organizačního řádu pro závody raftů pro rok 2023.

Trať Umělá slalomová dráha v Želivě
Obtížnost: WW4, trať není určena pro začínající závodníky.

Čluny R4 Colorado, R2 Baraka

Přihlášky Nejpozději do neděle 11. června 2023
Dodatečné přihlášky do středy 14. června 2023
Registrované svazové posádky výhradně přes app.svocr.cz
Neregistrované posádky na email ředitele závodu (jan.vavra@svocr.cz)

Startovné ● Registrované posádky SVoČR:
○ přihlášky podané včas, do 11.6.: 400 Kč / závod
○ dodatečné přihlášky do 14.6.: 800 Kč / závod

● Neregistrované posádky: 500 Kč / závod
● R2 Baraka Cup: 150 Kč / posádka

Ubytování ● V omezeném počtu může pořadatel zajistit ubytování v pokojích pro
3-5 osob (300 Kč / noc / osoba)

● přímo v areálu je možné postavit stan (80 Kč za stan či obytné auto
na jednu noc)

● nebo lze využít několika možností ubytování v Želivě a okolí.

Stravování Pro přihlášené závodníky je zajištěný oběd na sobotu a pitný režim po
dobu konání závodů.
Pro závodníky i návštěvníky je možnost občerstvení v místě závodů a
blízkém okolí již od pátečního večera.

Časový rozvrh Pátek 16.6.
● trénink slalomu dle aktuálního stavu vody
● 19:00 - 20:00 prezentace I., výdej startovních čísel

Sobota 17.6.
● slalom MČR+EP+ČP R4
● slalom R2 (dvoukolový dle stavu vody v přehradě)
● sjezd R4, část I.
● slavnostní vyhlášení závodů
● živá hudba, tombola, párty, ohňostroj

Neděle, 18.6.
● trénink sprintu
● sprint MČR+ČP+EP R4
● sjezd R4, část II.
● vyhlášení nedělních závodů a kombinace MČR

Ředitel závodu Jan Vávra, jan.vavra@svocr.cz, 603 164 039

http://www.svocr.cz
http://www.rkstan.cz
https://www.skzizkov.cz/
http://kanoe.cz/sporty/rafting/61-pravidla/7869-pravidla-raftovych-zavodu-2019
https://app.svocr.cz
mailto:jv@jv.cz
mailto:jv@jv.cz


Hlavní rozhodčí Vráťa Šembera, vratislav.sembera@svocr.cz

Zástupce svazu Martin Procházka, martin.prochazka@svocr.cz

Stavitel trati Petr Svačina, RK Stan

Bezpečnostní
ustanovení

Každý závodník musí mít přilbu a plovací vestu.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým plavcem.

Jazykovědné
okénko

Skloňování jména Želiv
https://bit.ly/32Lk8fp

Důležité informace a upozornění pro posádky SVoČR
● Poslední termín pro řádné podání přihlášek je neděle 11.6.2023.
● Dodatečné přihlášky s vyšším startovným lze podat do středy 14.6.2023.
● Řádné a dodatečné přihlášky lze podat výhradně prostřednictvím webové aplikace.
● Posádky přihlášené do závodů po 14.6.2023 budou startovat jako neregistrované

posádky.
● Do pátku 15.6. do 19:00 je nutné mít ve startovní listině (tedy v přihlášce) správný počet

závodníků a všichni registrovaní závodníci musí mít uhrazené členské příspěvky.
Nedodržení těchto podmínek znamená start posádky jako neregistrované bez možností
získat body do ČP, nebo nominace.

● Pořadatel nebude při registraci provádět žádné změny ve složení přihlášených
posádek, nebo registrovat nepřihlášené posádky (kromě ve SVoČR neregistrovaných
posádek)

○ V místě konání závodů a širokém okolí je kvalitní pokrytí mobilním signálem 4G sítí
všech operátorů. V restauraci Na Kocandě je možné připojení k WiFi síti.

Všeobecné informace
● V areálu sportoviště není možné používat přípojky na 220/380V.
● Časový rozpis tréninků a závodů je orientační, záleží na stavu vody v přehradě a počtu

přihlášených posádek. Sledujte zejména startovní listinu na app.svocr.cz a stránky Svazu
vodáků.

Schváleno Radou raftingu dne 3. března 2023
Poslední aktualizace: 3. března 2023

Za RK STAN: Jan Vávra
ředitel závodu
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