
 

 

 

 

ZMĚNY PRAVIDEL RAFTOVÝCH ZÁVODŮ 2023 
 

 

Předsednictvo Svazu vodáků České republiky na doporučení Rady raftingu SVoČR 

vydává 

s platností od 1. března 2023 tyto změny Pravidel raftových závodů: 

 

 

 

Z 1.  Název dokumentu se mění takto: 

 

Původní název:  
PRAVIDLA RAFTOVÝCH  ZÁVODŮ 

 

Nový název:  

PRAVIDLA  A SOUTĚŽNÍ ŘÁD RAFTOVÝCH  ZÁVODŮ 

 

 

Z 2. V kapitole „Obsah“ se  v Části IV Přílohy přidává řádek: 

 

IV.2  Tabulka pro určení výkonnostní třídy posádky 

 

 

Z 3. Do článku II.5 se doplňuje odstavec c) v tomto znění: 

 

c) Systém soutěží je dvoustupňový: I. stupeň - závody ČP, II. stupeň – MČR 

 

 

Z 4. Znění článku II.6  se v odstavci  f) mění takto (podstata změny je vyznačena 

podbarvením):  

 

Původní znění: 

f) Právo účasti na MČR upravují tato Pravidla v článku II.10 a dále Směrnice pro závodění pro 

příslušný rok. 

 

Nové znění: 

f) Právo účasti (způsob postupu) na MČR upravují tato Pravidla v článku II.10 a dále 

Směrnice pro závodění pro příslušný rok. 

 

 

Z 5.   Znění článku II.7  se v odstavci  c) mění takto (podstata změny je vyznačena 

podbarvením):  

 

Původní znění: 

c) Právo účasti upravuje článek II.10 Pravidel.  

 

Nové znění: 



c) Právo účasti upravuje článek II.10 Pravidel a dále Směrnice pro závodění pro příslušný rok.  

 

 

Z 6.   Znění článku II.10  se v odstavci  d) mění takto (podstata změny je vyznačena 

podbarvením):  

 

Původní znění: 

d) Mistrovství ČR – právo účasti stanovují pro každý rok Směrnice pro závodění..  

 

Nové znění: 

d) Mistrovství ČR – právo účasti mají posádky, které získají alespoň 3. VT. Další podmínky 

stanovují pro každý rok Směrnice pro závodění. 

  

 

Z 7.   Znění článku II.13  se mění úpravou odstavců a) a b), vložením odstavce c) a dále 

přečíslováním následujících odstavců takto (podstata změny je vyznačena podbarvením):  

 

Původní znění: 

a) Výkonnostní třída je označení sportovní výkonnosti závodníka. SVoČR  uznává tyto 

výkonnostní třídy:  

- 1. výkonnostní třídu 

- 2. výkonnostní třídu 

- 3. výkonnostní třídu. 

b) Výkonnostní třída závodníka. Závodníkovi se přiděluje VT za umístění jeho posádky 

v závodech  příslušného závodního období. Závodním obdobím je kalendářní rok. 

- 1. výkonnostní třídu získá závodník, jehož posádka se v konečném pořadí Českého 

poháru za dané závodní období umístila mezi prvními 20% bodujících posádek ČP 

- 2. výkonnostní třídu získá závodník, jehož posádka se v konečném pořadí Českého 

poháru za dané závodní období umístila mezi dalšími 30% bodujících posádek ČP 

- 3. výkonnostní třídu získá závodník, jehož posádka získala body alespoň ve dvou 

závodech Českého poháru. výkonnostní třída přísluší všem závodníkům, kteří v posádce 

v závodním období startovali (jsou na výsledkové listině). Pokud závodník během 

závodního období startoval ve více posádkách, přísluší mu VT nejlepší posádky, ve 

které startoval. 

c) Přidělování VT. O přidělení VT závodníkům rozhoduje počtář pověřený Směrnicemi. 

d) Platnost VT. Výkonnostní třída platí ode dne splnění předepsaných podmínek do konce 

následujícího kalendářního roku. Neobnovená VT klesá za každý rok o jednu třídu. 

e) Žebříček posádek SVoČR se sestavuje z výsledků Českého poháru. Počtář pověřený 

Směrnicemi vydává na konci závodního období (nejpozději 1 měsíc po posledním závodě) 

pořadí posádek s určením výkonnostních tříd. Do 10. prosince mohou jednotlivé kluby 

uplatnit případné reklamace. Po tomto datu se toto pořadí stává oficiálním žebříčkem 

SVoČR za závodní období a přidělené výkonnostní třídy si jednotlivé kluby zapisují do své 

evidence. 

 

Nové znění: 

a) Výkonnostní třída je označení sportovní výkonnosti závodníka a posádky. SVoČR  

uznává tyto výkonnostní třídy:  

- 1. výkonnostní třídu 

- 2. výkonnostní třídu 

- 3. výkonnostní třídu. 



b) Výkonnostní třída závodníka. Závodníkovi se přiděluje VT za umístění jeho posádky 

v závodech  příslušného závodního období. Závodním obdobím je kalendářní rok. 

- 1. výkonnostní třídu získá závodník, jehož posádka se v konečném pořadí Českého 

poháru za dané závodní období umístila mezi prvními 20% bodujících posádek ČP 

- 2. výkonnostní třídu získá závodník, jehož posádka se v konečném pořadí Českého 

poháru za dané závodní období umístila mezi dalšími 30% bodujících posádek ČP 

- 3. výkonnostní třídu získá závodník, jehož posádka získala body alespoň ve dvou 

závodech Českého poháru. Tuto výkonnostní třídu lze získat i v průběhu závodního 

období 

- výkonnostní třída přísluší všem závodníkům, kteří v posádce v závodním období 

startovali (jsou na výsledkové listině). Pokud závodník během závodního období 

startoval ve více posádkách, přísluší mu VT nejlepší posádky, ve které startoval. 

c) Výkonnostní třída posádky. Posádce se přidělí VT na základě koeficientu, který vznikne 

součtem hodnot VT jednotlivých závodníků. Tabulka pro určení VT posádky je uvedena v 

Příloze IV.2. 

d) Přidělování VT. O přidělení VT závodníkům rozhoduje počtář pověřený Směrnicemi. 

e) Platnost VT. Výkonnostní třída platí ode dne splnění předepsaných podmínek do konce 

následujícího kalendářního roku. Neobnovená VT klesá za každý rok o jednu třídu. 

f) Žebříček posádek SVoČR se sestavuje z výsledků Českého poháru. Počtář pověřený 

Směrnicemi vydává na konci závodního období (nejpozději 1 měsíc po posledním závodě) 

pořadí posádek s určením výkonnostních tříd. Do 10. prosince mohou jednotlivé kluby 

uplatnit případné reklamace. Po tomto datu se toto pořadí stává oficiálním žebříčkem 

SVoČR za závodní období a přidělené výkonnostní třídy si jednotlivé kluby zapisují do 

své evidence. 

 

 

Z 8.   Do Části IV – PŘÍLOHY se nově vkládá tabulka IV.2. včetně poznámky: 

 

IV.2  Tabulka pro určení výkonnostní třídy posádky 

 

  

Přidělená 

VT posádky 

Součet hodnot VT členů 

posádky R4 

Součet hodnot VT členů 

posádky R6 

1. 4 – 6 6 – 9 

2. 7 – 10 10 – 15 

3. 11 – 14 16 – 21 

 

          Poznámka: závodník bez VT je započítáván hodnotou 4 

 

 

 

 

 

Změny vypracoval: Vratislav Šembera 
 

 

 

 


