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

PROPOZICE 
 

24. ročník 
 

VODÁCKÝ FUN TRIATLON 
 

I. Všeobecná ustanovení: 
 

Pořadatel: Český svaz kanoistů 

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna 
 

Technické provedení: Vodácký oddíl Racek Brno 
 

Datum konání: sobota 24. září 2016  
 

Místo konání: Brno 
 

Shromaždiště a start: loděnice TJ DDM Brno v Brně Pisárkách, Veslařská 207a  

 (naproti Anthroposu) 
 

Cíl a vyhlášení vítězů: tamtéž 
 

Hlavní funkcionáři závodu: Jiří Šťastný – ředitel závodu 

 Veronika Holubová – hlavní rozhodčí, stavitel tratí 

  Irena Šťastná – tajemník závodu 
 

Informace:  Veronika Holubová 605 566 252, Jiří Šťastný 737 291 883 
 

Přihlášky:  do 23. 9. 2016 na e-mail: racek@kayak.cz  
 

Prezentace:  24. 9. 2016 od 8 do 8.30 hodin v místě shromaždiště 
 

Program:  8,00 – 8,30  prezentace 

 8,45   zahájení soutěže, výklad tratí 

 9,00  přesun na start disciplín běh, koloběžka 

 10,15   přesun na start vodáckých disciplín 

Po ukončení disciplín volné splutí s tréninkem – na riviéru, 

návrat na loděnici 

 14,00   občerstvení v cíly 

 14,30   vyhlášení vítězů 
 

Finanční podmínky: startovné žactvo 20 Kč/osobu, dorost a dospělí 50 Kč 

 Pořadatel nezajišťuje ani dopravu ani stravování, pouze občerstvení v cíli 

závodu. 
 

Zdravotní služba:  na startu všech disciplín a v cíli. 
 

Vybavení:  koloběžka, loď, pádlo, plovací vesta vlastní, cyklistická přilba, vodácká přilba. 
 Možnost zapůjčení lodí, pádel, plovacích vest v omezeném množství: 

K1 s pádlem 50 Kč, plovací vesta 20 Kč, vodácká přilba 20 Kč.  

Požadavek je nutné uvést v přihlášce. U kajakového pádla pravé či levé. 

Možnost zapůjčit koloběžku – v omezeném počtu. 



II. Technická ustanovení: 
 

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

Nezletilé závodníky musí přihlašovat dospělí – rodiče nebo vedoucí oddílu, kteří zodpovídají za 

jeho zdravotní stav. Všichni účastníci musí být dobrými plavci. 

Vodáckou část triatlonu musí všichni absolvovat v plovací vestě a v přilbě.  

Loď musí být turistického typu, avšak jakéhokoliv druhu (K 1 do délky 4,1 m). Jiné lodě pouze po 

dohodě s ředitelem závodu. 

Koloběžka může být jakéhokoli druhu – trať povede po zpevněných komunikacích a po 

cyklostezce, závodníci ji musí absolvovat v cyklistické přilbě. 

  

Kategorie Věk voda – loď koloběžka běh 

Suchozemci do 8 let - - 200 m 

Žáci – dvojice 8-15 let 1-2 km 2 km 2 km 

Ženy – jednotlivkyně od 15 let 1-2 km 2 km 2 km 

Muži – jednotlivci od 15 let 1-2 km 2 km 2 km 
 

Kategorie žáci je soutěží dvojic. Dvojice budou určeny po prezentaci.  
 

Start hromadný dle kategorie a disciplín, upřesněno na výkladu tratí. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit trať v případě nečekané události.  
 

Disciplíny:   

Loď (2 části): jízda – mírně proudící voda (po proudu i proti), vodácká dovednost. 
 

Koloběžka:  trať po zpevněných komunikacích, cyklostezce. 
 

Běh:   trať po zpevněných komunikacích, cyklostezce. 
 

Hodnocení:  Hodnotí se celkový čas – součet za všechny disciplíny. 

  První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží diplom a věcnou cenu. 

Výsledky budou na požádání zaslány e-mailem nebo si je můžete prohlédnout na 

www.kayak.cz/racek. 
 

Poděkování:  

Vodácký FUN triatlon podpořil Jihomoravský kraj, firma VODÁK sport, HIKO a TNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodácký oddíl Racek Brno 

Jiří Šťastný 

ředitel závodu 
 

http://www.kayak.cz/racek


  

 
 


