
 

 

 

 

ZMĚNY PRAVIDEL RAFTOVÝCH ZÁVODŮ 2022 
 

 

Předsednictvo Svazu vodáků České republiky na doporučení Rady raftingu SVoČR 

vydává 

s platností od 1. března 2022 tyto změny Pravidel raftových závodů: 

 

 

Z 1.   Znění článku I.3  se v odstavci  a) mění takto (podstata změny je vyznačena tučně a 

podbarvena):  

 

Původní znění: 

a) Kalendář akcí pořádaných Svazem vodáků ČR a jeho registrovanými kluby vydává na každý 

rok Předsednictvo SVoČR prostřednictvím Rady raftingu. Proto zájemci o pořadatelství závodů 

musí do konce října předcházejícího roku Radě raftingu oznámit zamýšlené akce. Oznámení musí 

obsahovat: 

1. název akce 

2. datum konání 

3. místo konání 

4. termín přihlášek 

5. adresu odpovědného pracovníka, telefon, e-mail. 

 

Nové znění: 

a) Kalendář akcí pořádaných Svazem vodáků ČR a jeho registrovanými kluby vydává na každý 

rok Předsednictvo SVoČR prostřednictvím Rady raftingu. Uchazeči o pořadatelství závodů musí 

proto do konce listopadu předcházejícího roku Radě raftingu oznámit zamýšlené akce. 

Oznámení musí obsahovat: 

1. název akce 

2. datum konání 

3. místo konání 

4. termín přihlášek 

5. adresu odpovědného pracovníka, telefon, e-mail. 

 

 

Z 2.   Znění článku I.4  se vkládá nový odstavec takto (podstata změny je vyznačena tučně a 

podbarvena): 

 

Původní znění: 

a) Raftem se rozumí nafukovací plavidlo (nejlépe samovylévací), jehož výtlak je zajišťován 

minimálně pěti vzduchovými nafukovacími komorami. Při porušení nebo vypuštění dvou 

libovolných komor musí zbývající komory zabezpečit nepotopitelnost člunu. 

b) Raft R4 je pro čtyřčlennou posádku. Typ člunu není omezen. 

c) Raft R6 je pro šestičlennou posádku. Typ člunu je shodný pro všechny posádky. 

d) Pádla. Na raftech se pádluje pouze jednolistým pádlem (C1). 

e) Ověřování plavidel provádějí rozhodčí na startu, případně v cíli závodu. 

 

Nové znění: 



a) Raftem se rozumí nafukovací plavidlo (nejlépe samovylévací), jehož výtlak je zajišťován 

minimálně pěti vzduchovými nafukovacími komorami. Při porušení nebo vypuštění dvou 

libovolných komor musí zbývající komory zabezpečit nepotopitelnost člunu. 

b) Raft R4 je pro čtyřčlennou posádku. Typ člunu není omezen. 

c) Raft R6 je pro šestičlennou posádku. Typ člunu je shodný pro všechny posádky. 

d) Raft R2 je pro dvoučlennou posádku. Typ člunu není omezen.  Nafukovací plavidlo této 

kategorie nemusí splňovat požadavky uvedené v odstavci a) 

e) Pádla. Na raftech se pádluje pouze jednolistým pádlem (C1).  

f) Ověřování plavidel provádějí rozhodčí na startu, případně v cíli závodu. 

 

 

 

Z 3.   Znění článku II.2  se v odstavci  a) mění takto (podstata změny je vyznačena tučně a 

podbarvena): 

 

Původní znění: 

a) Závody je možno vypsat v kategoriích R4 a R6. 

 

Nové znění: 

 

a) Závody je možno vypsat v kategoriích: 

- R4 muži, R4 ženy, R4 mix; 

- R6 muži, R6 ženy, R6 mix; 

- R2 muži, R2 ženy, R2 mix. 

 

 

Z 4.   Do článku II.2  se doplňuje odstavce b) a c) v tomto znění: 

 

b) V kategorii MIX startuje v téže posádce stejný počet žen a mužů.  

c) Smíšené posádky mužů a žen  (libovolný počet mužů/žen posádky R4, R6 či R2) startují 

v příslušné kategorii MUŽI. 

 

 

Z 5.   Znění článku II.3  se mění takto (podstata změny je vyznačena tučně a podbarvena): 

 

Původní znění: 

 

II.3  Věkové kategorie 

 

a) Závodů raftů se mohou zúčastnit závodníci, kteří v roce, v němž nastupují k závodu, dosáhnou 

věku nejméně 12 let. O výjimce z tohoto pravidla pro určitý závod daného závodního období 

může rozhodnout Rada raftingu ve Směrnicích pro příslušný rok. V takovém případě je pro daný 

závod stanovena minimální věková hranice a další náležitosti k zajištění bezpečnosti posádek. 

b) Rozlišují se tyto věkové kategorie: kategorie dospělých MUŽI a ŽENY a dále kategorie 

DOSPĚLÍ, JUNIOŘI a VETERÁNI MASTERS. 

c) V kategorii MUŽI DOSPĚLÍ mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v němž 

nastupují k závodu této kategorie, dosáhnou věku nejméně 15 let. V posádce musí být minimálně 

jeden závodník (závodnice), který(á) v době startu dosáhl(a) věku 18 let a je mu (jí) prokazatelně 

svěřena právní odpovědnost za nezletilé členy posádky. V této kategorii startují také smíšené 

posádky muži – ženy.  

d) V kategorii ŽENY mohou startovat závodnice, které v roce, v němž nastupují k závodu této 

kategorie, dosáhnou věku nejméně 15 let. V posádce musí být minimálně jedna závodnice, která 



v době startu dosáhla věku 18 let a je jí prokazatelně svěřena právní odpovědnost za nezletilé 

členky posádky. 

e d) V kategorii VETERÁNI MASTERS mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v 

němž nastupují k závodu této kategorie, dosáhnou věku nejméně 40 let. Toto ustanovení lze 

upravit Směrnicemi. Další dělení kategorie veteránů MASTERS je možno upravit Směrnicemi 

pro příslušný rok. 

f e) V kategorii JUNIOŘI MLADŠÍ mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v 

němž nastupují k závodu této kategorie, dosáhnou věku nejvýše 19 let. V kategorii JUNIOŘI 

STARŠÍ mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v němž nastupují k závodu této 

kategorie, dosáhnou věku nejvýše 23 let. 

  Tyto kategorie vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření, která upravují buď Směrnice pro 

závodění, nebo propozice závodu. Další dělení kategorie juniorů je možno upravit Směrnicemi 

pro příslušný rok. 

 

Nové znění: 

 

II.3  Věkové kategorie 

 

a) Závodů raftů se mohou zúčastnit závodníci, kteří v roce, v němž nastupují k závodu, dosáhnou 

věku nejméně 12 let. O výjimce z tohoto pravidla pro určitý závod daného závodního období 

může rozhodnout Rada raftingu ve Směrnicích pro příslušný rok. V takovém případě je pro daný 

závod stanovena minimální věková hranice a další náležitosti k zajištění bezpečnosti posádek. 

b) Rozlišují se tyto věkové kategorie: DOSPĚLÍ, JUNIOŘI a MASTERS. 

c) V kategorii DOSPĚLÍ mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v němž 

nastupují k závodu této kategorie, dosáhnou věku nejméně 15 let. V posádce musí být minimálně 

jeden závodník (závodnice), který(á) v době startu dosáhl(a) věku 18 let a je mu (jí) 

prokazatelně svěřena právní odpovědnost za nezletilé členy posádky 

d) V kategorii MASTERS mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v němž 

nastupují k závodu této kategorie, dosáhnou věku nejméně 40 let. Toto ustanovení lze upravit 

Směrnicemi. Další dělení kategorie MASTERS je možno upravit Směrnicemi pro příslušný rok. 

e) V kategorii JUNIOŘI MLADŠÍ mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v 

němž nastupují k závodu této kategorie, dosáhnou věku nejvýše 19 let. V kategorii JUNIOŘI 

STARŠÍ mohou startovat závodníci (závodnice), kteří(é) v roce, v němž nastupují k závodu této 

kategorie, dosáhnou věku nejvýše 23 let. 

  Tyto kategorie vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření, která upravují buď Směrnice pro 

závodění, nebo propozice závodu. Další dělení kategorie juniorů je možno upravit Směrnicemi 

pro příslušný rok. 

 

 

Z 6.   Znění článku II.9  se v odstavci  a) a b) mění takto (podstata změny je vyznačena tučně 

a podbarvena): 

 

Původní znění: 

 

a) Posádkou se rozumí: 

 - 4 závodníci v kategorii R4 

 -6 závodníků v kategorii R6 

b) Náhradníci: 

- Každá posádka R4 může mít nejvýše dva náhradníky, posádka R6 nejvýše dva 

náhradníky.  

- Náhradník může být nasazen do závodu vedoucím výpravy pouze před začátkem 

disciplíny. Pokud je součástí jednoho závodu více disciplín, lze náhradníka nasadit před 



začátkem další disciplíny, pokud toto bude nahlášeno hlavnímu rozhodčímu. Ve 

výjimečných případech nejpozději startérovi při startu.  

 

 

Nové znění: 

a) Posádkou se rozumí: 

  

 - 4 závodníci v kategorii R4 

 - 6 závodníků v kategorii R6 

 - 2 závodníci v kategorii R2 

b) Náhradníci: 

- Každá posádka R4 může mít nejvýše dva náhradníky. 

- Každá posádka R6 může mít nejvýše dva náhradníky.  

- V posádce R2 nemohou nastoupit náhradníci. 

- Náhradník může být nasazen do závodu vedoucím výpravy pouze před začátkem 

disciplíny. Pokud je součástí jednoho závodu více disciplín, lze náhradníka nasadit před 

začátkem další disciplíny, pokud toto bude nahlášeno hlavnímu rozhodčímu. Ve 

výjimečných případech nejpozději startérovi při startu.  

 

 

Z 7.   Znění článku II.19  se v odstavci  c) mění takto (podstata změny je vyznačena tučně a 

podbarvena): 

 

Původní znění: 

 

c) Doklady předkládané při prezentaci: platný členský průkaz SVoČR (nebo jiné organizace 

podle propozic). 

 

Nové znění: 

c) Pořadatel může při prezentaci vyžádat předložení dokladů, které umožní ověřit totožnost 

závodníka. Například občanský průkaz, cestovní pas, platný členský průkaz SVoČR (nebo jiné 

organizace podle propozic).  

 

 

 

 

Změny vypracovali: Vratislav Šembera, Anna Kašparová 

 

 

 

 


