
Vodácký oddíl Racek – TJ DDM Brno, Lidická 50, 658 12 Brno 
 
 
 

     PR OPO ZI C E  
     17. ročník 

 
 

     VODÁCKÉHO TRIATLONU 
 
 

I. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: Český svaz kanoistů 
 Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu města Brna 
 
Technické provedení: Vodácký oddíl Racek Brno 
 
Datum konání: sobota 3. října 2009 
 
Místo konání: Brno 
  
Shromaždiště a start: loděnice TJ DDM Brno v Brně Pisárkách, Veslařská 207a  
 (naproti Anthroposu) 
 
Cíl a vyhlášení vítězů: tamtéţ 
 
Hlavní funkcionáři závodu: Jiří Šťastný – ředitel závodu 
 Pavel Gřunděl – hlavní rozhodčí 
  Irena Šťastná – tajemník závodu 
 
Stavitelé tratí:  voda – Martin Dojiva, kolo – Pavel Gřunděl, běh – Jiří Šťastný 
 
Informace:  Pavel Gřunděl, tel. 602 782 683 

 Irena Šťastná, tel. 604 585 030 
 

Přihlášky:  do 30. 9. 2009 na e-mail: racek@kayak.cz  
  nebo poštou na adresu: Pavel Gřunděl, Útěchovská 72, 644 00 Brno  
 
Prezentace:  3. 10. 2009 od 8 do 9 hodin v místě shromaţdiště 
 
Časový pořad:  8,00 – 9,00  prezentace 

 9,10   zahájení soutěţe, výklad tratí 
 9,30  hromadný start kategorií dorostu a dospělých na lodích 
 10,00   hromadný start kategorií ţactva na lodích 
 11,00   start nejmladšího ţactva 
 14.00 – 15,00  vyhlášení vítězů 

 
Finanční podmínky: startovné ţactvo 20 Kč, dorost a dospělí 40 Kč. 

 Pořadatel nezajišťuje ani dopravu ani stravování, pouze občerstvení v cíli 
závodu. 

 
Zdravotní služba:  na startu všech disciplín a v cíli. 
 
Vybavení:  kolo, loď, pádlo, plovací vesta vlastní. 

 Moţnost zapůjčení lodí, pádel, plovacích vest v omezeném mnoţství: 
K1 s pádlem 50 Kč, C2 s pádly 100 Kč, plovací vesta 20 Kč.  
Poţadavek je nutné uvést v přihlášce. U kajakového pádla pravé či levé. 



 
II. Technická ustanovení: 
 
Podmínky účasti: Účast není omezena. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.  

Ţactvo a dorost musí přihlašovat dospělí – rodiče nebo vedoucí oddílu, kteří 
zodpovídají za jeho zdravotní stav.  
Všichni účastníci musí být dobrými plavci. 
Vodáckou část triatlonu musí absolvovat ţactvo i dorost v plovací vestě 
i v přilbě. Pouţitá loď musí být turistického typu, avšak jakéhokoliv druhu (K 1, 
C 1, C 2).  
Kolo můţe být jakéhokoli druhu – trať povede po zpevněných komunikacích a 
v parku, ţactvo mimo silnici. Ţactvo i dorost musí absolvovat cyklistickou část 
v přilbě. 
 

  
kategorie věk rok narození voda - loď kolo běh 
předškoláci do 6 let  - - 200 m 
nejmladší ţactvo 6 - 9 let 2000 a mladší - 0,5 km 1 km 
mladší ţáci 9 - 12 let 1997 - 2000 3 km 4 km 3 km 
mladší ţákyně 9 - 12 let 1997 -2000 3 km 4 km 3 km 
starší ţáci 12 -15 let 1994 -1997 6 km 8 km 4,5 km 
starší ţákyně 12 -15 let 1994 -1997 3 km 8 km 3 km 
dorostenky 15 - 18 let 1991 -1994 6 km 16 km 4,5 km 
dorostenci 15 - 18 let 1991 -1994 10 km 16 km 6 km 
ţeny 18 - 40 let 1969 -1991 10 km 16 km 6 km 
muţi 18 - 40 let 1969 -1991 13 km 32 km 10 km 
veteránky starší 40 let 1969 a starší 6 km 16 km 4,5 km 
veteráni starší 40 let 1969 a starší 10 km 16 km 6 km 
 
 
 Závodí se bez přerušení. Start hromadný podle kategorií. 

Závod v příslušné kategorii se uskuteční při minimálním počtu 3 přihlášených. 
V případě malého počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo 
sloučit kategorie. 

 

 

Charakteristika tratí:   
 

Loď:  klidná aţ mírně proudící voda, dorostenci a dospělí 1x přenášení jezu nahoru a dolů. 
 

Kolo:  trať po zpevněných komunikacích, většinou asfaltový povrch. 
 

Běh:  terénní běh. 
 
 
Hodnocení:  Hodnotí se celkový čas za celý závod. 
  První tři závodníci ve všech kategoriích obdrţí diplom a věcnou cenu. 

Výsledky budou na poţádání zaslány e-mailem nebo si je můţete prohlédnout na 
www.kayak.cz/racek. 

 
 
 
 

 
 

Jiří Šťastný 

ředitel závodu 
 



 
 

Kočař Tomáš  

jízdní kola, horská kola 

  
 

 

 

 

 



 
 
 

Nakupujte výhodně! 

* Spořící knížka 

unikátní věrnostní program  

* Slevy pro sportovní kluby, 

školy a organizace 

* Pro vodácké oddíly probíhá 

akce – KAJAK ZDARMA 

* Výkup použitých lodí 

* Prodej poukázek na zboží 

* Prodej lodí na splátky 

* Platba kartou 

* Slevové karty 

(Sphere, Rodinné pasy…) 

 

www.pyranha.cz 

www.jacksonkayak.cz 

www.vodackybazar.cz 

www.vodak-sport.sk 

www.vodak-sport.cz 

www.ubytovanitristudne.cz 

www.vodackenoviny.cz 

www.behnalyzich.cz 

www.vodackaskola.cz 

 

 


