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Směrnice pro závody raftů pro rok 2020 

Svaz vodáků České republiky 

Čl.1 - Základní ustanovení 

1. V roce 2020 se závodí v kategorii R4 a R6 muži, ženy, junioři, juniorky, veteráni a veteránky. V kategorii 

R2 také MIX a UMIX (junior + juniorka). 

2. Věkové hranice juniorů a juniorek jsou (viz Pravidla raftových závodů II.3) 

a. U19 - 12 - 19 let  

b. U23 - 12 - 23 let 

3. Spodní věková hranice veteránů a veteránek je 40 let (viz Pravidla raftových závodů II.3) 

4. Český pohár je vypsán pro kategorii  

a. R4 muži, ženy, junioři (U19 a U23), juniorky (U19 a U23), veteráni, veteránky  

5. Mistrovské závody jsou vypsány pro kategorie: 

a. R4 - muži, ženy, junioři (U19 a U23), juniorky (U19 a U23), veteráni, veteránky  

b. R6 - muži, ženy, junioři (U19 a U23), juniorky (U19 a U23), veteráni, veteránky  

c. 3 x R4 hlídky  

6. V závodech Českého poháru a v mistrovských závodech může v dané kategorii startovat závodník 

pouze v jedné posádce během jednoho závodu. 

7. Podle možnosti pořadatelů mohou být vypsány veřejné závody v kategoriích R4, R6 a R2. Současně 

mohou být vyhlášeny i jiné disciplíny, zejména hlídky a H2H 

Čl.2 - Mistrovské a pohárové závody kategorie mužů a žen 

juniorů a juniorek U23 a veteránů a veteránek 

1. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU R4 v kategorii mužů a žen, juniorů a juniorek U23 a veteránů a 

veteránek v roce 2020 se skládá ze tří mistrovských závodů zařazených do seriálu Českého poháru v 

raftingu 

Sjezd Slalom Sprint 

29.-30.8. Lipno 26.9. Trnávka 27.9. Trnávka 

 

2. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU R6 v kategorii mužů a žen, juniorů a juniorek U23 a veteránů a 

veteránek v roce 2020 se skládá ze tří závodů. 

 Sjezd Slalom Sprint 

29.8.-30.8. Lipno 22.- 23.8. Troja 22.- 23.8. Troja 

 

3. Mistři republiky se vyhlašují v jednotlivých kategoriích samostatně.  
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4. ABSOLUTNÍM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V RAFTINGU bude vyhlášena posádka R4 a posádka 

R6 s nejvyšším ziskem bodů z těchto tří závodů. Jsou povoleni 2 náhradníci pro kombinaci v kategorii 

R4 a 2 náhradníci pro kategorii R6. 

5. ČESKÝ POHÁR V RAFTINGU kategorie mužů a žen, juniorů a juniorek U23 a veteránů a veteránek 

v roce 2020 je soutěž skládající se z tří závodů ve sjezdu, čtyř ve slalomu a sprintu. Z každé disciplíny 

se započítávají max. 2 nejlepší výsledky ve sjezdu a 3 nejlepší výsledky ve slalomu a sprintu (celkový 

počet závodů v dané disciplíně -1). 

 Sjezd   Slalom   Sprint  

21.6. Trnávka M,Ž, 
U23,V 

22.-23.8. Troja M,Ž, 
U23,V 

22.-23.8 Troja M,Ž, 
U23,V 

29.8. Lipno M,Ž, 
U23,V 

12.9. Vrbné M,Ž, 
U23,V 

12.9. Vrbné M,Ž, 
U23,V 

30.8. Lipno M,Ž, 
U23,V 

19.9. Roudnice M,Ž, 
U23,V 

20.9. Roudnice M,Ž, 
U23,V 

   26.9. Trnávka M,Ž, 
U23,V 

27.9. Trnávka M,Ž, 
U23,V 

 

6. MISTROVSTVÍ ČR hlídek 

a. Závodu se zúčastní 3 posádky R4 ze stejného klubu s minimálním počtem 4 žen 

b. V hlídce mohou startovat 4 členové z jiných klubů SVoČR 

c. Závod se uskuteční 26.9.2020 na Trnávce 

Čl. 3 - Výkonnostní třídy 

1. Členové bodovaných posádek v ČP získávají za celkové pořadí posádky v ČP výkonnostní třídu takto: 

a. prvních 20% posádek získává I.VT 

b. dalších 30% posádek získává II.VT 

c. dalších 50% posádek získává III.VT 

Čl. 4 - Technická ustanovení 

1. Závodí se podle Pravidel raftových závodů SVoČR vydaných v roce 2015, jejich dodatků a aktuálního 

znění (2020), těchto platných směrnic a Organizačního řádu závodů v raftingu pro rok 2020.  

2. Startovní číslo nese jeden z předních závodníků. Rozhodčí na startu má právo určit, zda levý nebo 

pravý, podle potřeby. 

3. Všichni přihlášení závodníci do závodů pořádaných pod hlavičkou SVoČR svým přihlášením stvrzují, že 

jsou dobrými plavci. Dále stvrzují, že jim není známá žádná zdravotní překážka, která by bránila v účasti 

v závodě. Závodníci se svým přihlášením zavazují, že budou bezpodmínečně dodržovat pokyny 

organizátorů závodu a též prohlašují, že na pořadateli nebudou sami ani prostřednictvím svých právních 

zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami. 

4. Systém a podmínky přihlašování, výši a platbu startovného podrobně řeší Čl. č. 4 Organizačního řádu 

závodů v raftingu pro rok 2020.  
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Čl. 5 - Reprezentace ČR v roce 2020 

1. Právo startovat pod hlavičkou reprezentace ČR na oficiálních mezinárodních závodech mají posádky 

nominované na základě nominačních závodů R6 a nominované na základě výsledků Českého poháru 

R4, navržené radou raftingu SVoČR a schválené předsednictvem SVoČR. 

2. Reprezentaci pro rok 2020 tvoří dvě nejlepší posádky ve všech kategoriích (R4 a R6). Na základě 

směrnic pro závody raftů v roce 2019 jsou to: 

 R4 R6 

Muži 
1. TR Zubr 
2. RK Troja 

1. HANACE rafters 
2. Bestie Team Troja 

Ženy 
1. TR Omega 
2. RK Troja Čoromoro 

1. MB Bohouš a jeho parta 
2. TR Omega Tygříci 

Veteráni 
1. TR Masters A 
2. JEŽEK Team Oldies 

1. JEŽEK Team + Kaplice 
2. TR Masters A 

Veteránky 
1. Kočičky Letohrad 
2. Lovosičandy 

1. – 
2. - 

U23-M 
1. AC Rafting Team Bula 
2. LET-GUN Letohrad 

1. LET-GUN Letohrad 
2. TR HANACE junior  

U23-Ž 
1. TR RAJ-LET HANACE 
2. TR DAKS juniorky 

1. - 
2. - 

U19-M 
1. Youngster YES 
2. YES Gang 

1. Youngster YES R6 
2. YES Gang R6 

U19-Ž 
1. Pampelišky YES 
2. LET-UŠKY Letohrad 

      1.  - 
      2.  - 

 

 

3. Reprezentace může být doplněna na základě výkonnosti v roce 2020.  

4. Pokud se reprezentační posádka nechce, nebo nemůže, zúčastnit kteréhokoli mistrovského závodu 

(MS, ME), je její kapitán povinen tuto skutečnost oznámit radě raftingu bez zbytečného odkladu ihned, 

jakmile tuto skutečnost zjistí. V takovém případě na její místo rada raftingu může určit náhradní posádku 

v pořadí na základě výsledků nominačních závodů a dle pravidel pro reprezentaci. 

5. V roce 2020 nejsou vypsány žádné nominační závody. Reprezentace pro rok 2020 zůstává v kategorii 

R4 i R6 stejná i pro rok 2021. 

6. Každý závodník, chce-li reprezentovat Českou republiku v raftingu, musí svým podpisem pod Kodex 

reprezentanta SVoČR vyjádřit souhlas s jeho obsahem a deklarovat tak svůj závazek naplňovat svým 

jednáním jeho obsah. Závodník, jehož vlastnoručně podepsaný “Kodex” nebude doručen na sekretariát 

SVoČR před uzávěrkou přihlášek dotčených závodů, nemůže vystupovat jako reprezentant ČR v 

raftingu a nemůže ani požívat výhody z toho plynoucí. 

7. Reprezentační posádka musí odevzdat popis posádky nejpozději 1 měsíc před závodem (dodatečné 

změny jsou pochopitelně možné). U každého reprezentanta musí být uvedeny minimálně tyto údaje: 

jméno, příjmení, pozice na raftu, funkce (např. kapitán), plus přiložena barevná fotografie v kvalitě 

vhodné pro publikování na webu, nejlépe ve formátu JPEG. U každé posádky musí být uvedeny 

minimálně tyto údaje: název, rok založení, seznam členů. Doporučené další údaje jak pro závodníky, tak 

pro posádku, jsou zejména dosažené úspěchy a plánované cíle. Další údaje mohou zástupci posádek 

doplnit libovolně dle vlastního uvážení, zejména s ohledem na splnění cíle kvalitní mediální prezentace 

posádky a závodníků. 
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8. Po skončení každého závodu (MS, ME) má kapitán(ka) reprezentační posádky povinnost odeslat do 30 

kalendářních dnů hodnotící zprávu radě emailem (svocr@svocr.cz).  

Čl. 6 - Mistrovské a pohárové závody kategorie juniorů a juniorek U19 
1. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU R4 JUNIORŮ A JUNIOREK U19 se skládá ze tří mistrovských 

závodů zařazených do seriálu Českého poháru v raftingu pro rok 2020 

 Sjezd Slalom Sprint 

U19 29.-30.8. Lipno 12.9. České Vrbné 12.9. České Vrbné 

 

2. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU R6 JUNIORŮ A JUNIOREK U19 se skládá ze tří závodů, zařazených 

do seriálu nominačních závodů pro určení reprezentace.  

 Sjezd Slalom Sprint 

U19 29.-30.8. Lipno 22.-23.8. Troja 22.-23.8. Troja 

 

3. Mistři republiky se vyhlašují v jednotlivých kategoriích samostatně. 

4. ABSOLUTNÍM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V RAFTINGU bude vyhlášena posádka R4 a posádka 

R6 s nejvyšším ziskem bodů z těchto tří závodů. Jsou povoleni dva náhradníci pro kombinaci v kategorii 

R4 a dva náhradníci pro kategorii R6. 

5. ČESKÝ POHÁR V RAFTINGU JUNIORŮ A JUNIOREK U19 je soutěž skládající se ze 3 závodů ve 

sjezdu a 3 závodů ve slalomu a sprintu v kategorii juniorů/ek mladších U19: 

 Sjezd Slalom Sprint 

U19 21.6. Trnávka 22.- 23.8. Troja 22.- 23.8. Troja 

 29.8. Lipno 12.9. Vrbné 12.9. Vrbné 

 30.8. Lipno 19.9. Roudnice 20.9. Roudnice 

 

6. Bodování závodů ČP juniorů a juniorek mladších U19 se z každé disciplíny se započítávají max. 2 

nejlepší výsledky (celkový počet závodů v dané disciplíně -1). 

7. Vysílající organizace vysílá juniorské závodníky na vlastní nebezpečí. Pořadatel závodů je povinen 

zajistit zvýšenou zdravotní a záchrannou službu na exponovaných místech. 

 

Čl. 7 - Věkový limit 

Závody pro účastníky nesplňující věkový limit uvedený v  článku II.3 odst. a) Pravidel: 

Pouze na níže vyjmenované závody lze přihlásit i závodníky mladší 12 let, ne však mladší 10 let. O jejich startu 

rozhodne ředitel závodu v součinnosti s hlavním rozhodčím s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vodního terénu. 

Posádky těchto závodníků startují a jsou hodnoceny v kategorii junioři mladší dle článku II.3 Pravidel.  

Přihlášený závodník musí být členem SVoČR. 

Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu. 

Ve slalomu a sprintu je vyžadován vždy doprovod dospělým z břehu podél celé trati.  

Ve sjezdu se doporučuje, aby s takovou posádkou jel dospělý na odpovídajícím plavidle. 

Pro rok 2020 se jedná o závody: Troja, Roudnice nad Labem a České Vrbné.  
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Čl. 8 - GUMOTEX Baraka Cup 

1. GUMOTEX Baraka Cup je sponzorovaný seriál závodů ve slalomu v kategorii R2. 

Kategorie jsou čtyři: muži, ženy, MIX a UMIX (junior + juniorka – věkově omezena pouze horní hranicí 

U23)  

2. V roce 2020 se závody uskuteční v průběhu závodů v Troji, v Českém Vrbném, v Roudnici nad Labem a  

na Trnávce. Přesný termín a čas bude upřesněn pořadatelem v propozicích. 

3. Vychází se z pravidel závodů ve slalomu kategorie R4, s následujícím upřesněním: 

a. V propozicích bude stanoven pevný čas pro uzávěrky přihlášek R2. 

b. Součástí přihlášky je název posádky a jména, příjmení a ročníky narození obou závodníků.  

Název posádky musí být stejný po celou závodní sezónu 2020. 

c. Závodit lze pouze na člunech typu Gumotex R2 Baraka. Kluby, které mají zapůjčené Baraky od 

Svazu, mají povinnost doručit je na místo určené pořadatelem nejpozději v čase určeném 

pořadatelem 

d. V každém závodě se jede alespoň jedna jízda, dvě jízdy dle možností pořadatele. 

e. Výsledky závodu jsou bodovány stejně jako jiné závody raftů ve slalomu. 

f. Do celkového pořadí se započítávají výsledky ze všech čtyř závodů. 

g. Do celkového pořadí se započítávají totožné posádky (dva stejní závodníci po celou dobu všech 

závodů). Nejsou zde tedy povoleni náhradníci. 

h. Celkovým vítězem se stává posádka s nejvyšším počtem dosažených bodů. V případě rovnosti 

bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř závodů. 

i. Rozhodčí závodu R2 může být kterýkoliv registrovaný závodník SVoČR, který v daném závodě 

sám nezávodí. 

4. Celkově vítězná posádka R2 v kategorii “UMIX” získává člun GUMOTEX Baraka věnovaný sponzorem 

soutěže, firmou Gumotex. Juniorem/kou se rozumí registrovaný závodník splňující věkové limity pravidel 

a směrnic, závodící v daném víkendovém závodě v juniorské kategorii R4 či R6. 

Čl. 9 - Systém finanční podpory klubů (soutěž) 

1. Finanční podpora klubům na činnost (viz příloha číslo 3 těchto směrnic) bude vyplácena v průběhu 

prosince 2020.  

2. Finanční podpora bude vyplacena pouze klubům, které řádně splní všechny své povinnosti vůči SVoČR 

zejména (nikoliv definitivně) pak tyto: 

a. Řádně nahlášená a vedená evidence členů (evidenční karta řádně vyplněná a včas odevzdaná 

na Svaz) 

b. Řádně a včas uhrazené členské příspěvky 

c. Včas odeslané výsledky počtářovi (pořadatelé) 

d. Včas odevzdané přihlášky k reprezentačním závodům (pouze reprezentace) 

e. Včas odevzdaná hodnotící zpráva (pouze reprezentace) 

Čl. 10 - Přílohy a závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí těchto směrnic jsou následující přílohy: 

1. Finanční podpora klubům na činnost 

2. Kodex reprezentanta SVoČR 

3. Pravidla pro formát sprintu (TT+H2H) 

2. Tyto směrnice byly schváleny Radou Raftingu a Předsednictvem SVoČR 16.6.2020. 

 

Vratislav Šembera 

Předseda rady raftingu 

http://www.nafukovacilode.cz/nafukovaci-raft-a-clun-baraka

