
 

 

14.srpna 2022, Lipno nad Vltavou 

závod Mistrovství ČR a nominační závod v kanoistickém maratonu  
 

Datum:  neděle 14. srpna 2022 

Místo:  Lipno nad Vltavou, Marina, https://mapy.cz/s/kehezavana 

Trať:  Dle pravidel rychlostní kanoistiky pro rok 2022 pro maratonské závody (1 kolo 3,75 km) 
30 km na 8 kol se 7 přeběhy pro kajak muži 
26 km na 7 kol se 6 přeběhy pro kajak ženy, kánoe muži 
22 km na 6 kol s 5 přeběhy pro kajak junioři 
18 km na 5 kol se 4 přeběhy pro kajak juniorky, kánoe junioři a veterány kajak muži 
v kategoriích A – F do 64 let 
15 km na 4 kola se 3 přeběhy pro kánoe ženy, veteránky a veterány kánoe muži v kategoriích      
A–F do 64 let 
15 km na 4 kola bez přeběhů pro veteránky a veterány starší 64 let 
12 km na 3 kola se 2 přeběhy pro kánoe juniorky 

 

Program:   09:00  porada (v Activ pointu u místa startu a cíle) 
  10:00  start první kategorie MČRM, následují další v krátkém časovém rozmezí 
  12:30  společný start veřejného závodu na 10km (3 kola se třemi přeběhy) K1, C1 

13:30   start dětského závodu na 3,7km K1, C1 
14:15  slavnostní vyhlášení výsledků na velkém pódiu 

 

Kategorie:           K1 muži, junioři, veteráni 
                               C1 muži, junioři, veteráni 
                               K1 ženy, juniorky, veteránky 
                               C1 ženy, juniorky 
    Veřejný závod ve stejných kategoriích jako MČRM. 
 

Přihlášky: MČRM přes ČSK nebo na mail MCRM22Lipno@kvspraha.cz, zahraniční účastníci jen na mail 
MCRM22Lipno@kvspraha.cz. Veřejný a dětský závod na www.sportgroup.cz nebo 
www.lipnosportfestival.cz. 

Startovné: MČRM dle směrnic ČSK, zahraniční účastníci 5€. Veřejný závod 100Kč/5€.                               
Dětský závod bez startovného 

Ceny:   MČRM mistrovské medaile a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii. 
Veřejný závod medaile a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii. 
 

Parkování: Všichni účastníci vyhrazené parkoviště, lodě možno dopravit autem do 8.30 hodin přímo na 
místo startu do vyhrazené závodní zóny. 
Informace o veřejných parkovištích: https://mapy.cz/s/punuvemufa. 

 

Ubytování: https://www.lipno.info/ubytovani.html 
 
 

Mistrovství ČR a veřejný závod se koná v rámci ČEZ Lipno sport festivalu  www.lipnosportfestival.cz 

za pořádající KVS PRAHA Martin Dvořák 
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1 kolo 2 až předposlední kolo poslední kolo
startovní průběžné zvonění do posledního kola

po obrátce mezi cílové bóje

Přeběh

Startovní / cílová linie

Obrátka

trasa kolo číslo kolo číslo kolo číslo
12km 1 2 3
15km 1 2, 3 4
18km 1 2, 3, 4 5
22km 1 2, 3, 4, 5 6
26km 1 2, 3, 4, 5, 6 7
30km 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8

Přeběh: cca 85 metrů, písečná pláž, bez nástupního nebo výstupního mola

15km bez přeběhů: 4x kolo okolo startovních/cílových  a obrátkových bójí

MČR Maraton 2022
Schéma okruhů


