Český svaz kanoistů – komise vodní turistiky
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
Středisko volného času Brno Lužánky

VODÁCKÉHO VÍCEBOJE
35. ročník

SOBOTA 4. června 2011
POZOR ZMĚNA TERMÍNU
řeka SVRATKA: TIŠNOV – VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

VODÁCKÝ ODDÍL RACEK BRNO

I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Český svaz kanoistů – vodní turistika
Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu m. Brna
Středisko volného času Brno Lužánky
Technické provedení: vodácký oddíl Racek Brno
Datum konání: sobota 4. června 2011
Místo konání: řeka Svratka v úseku Tišnov – Veverská Bítýška.
Shromaždiště a start: na pravém břehu řeky Svratky v Tišnově nad mostem od benzinové
pumpy směrem do centra (parkoviště za Autoservisem).
Cíl:

ve Veverské Bítýšce pod jezem – nad mostem z Chudčic do Veverské Bitýšky
(parkoviště na pravém břehu u Tejkalova mlýna).

Hlavní funkcionáři závodu:
Jiří Šťastný – ředitel závodu
Veronika Holubová – tajemník závodu
Pavel Gřunděl – hlavní rozhodčí
Zdravotní služba: bude zajištěna v prostoru startu a cíle.
Informace:
Irena Šťastná, tel. 604 585 030
Veronika Holubová, tel. 605 566 252
E-mail: racek@kayak.cz
Přihlášky:
do 31. 5. 2011 na e-mail: racek@kayak.cz
Uveďte počet hlídek v každé kategorii a zájem o dopravu osob a lodí z Brna do
Tišnova a z Veverské Bítýšky do Brna.
Prezentace:
4. 6. 2011 od 9 do 10 hod. v místě shromaždiště.
Losování: při nástupu závodníků před zahájením závodu
Časový pořad:
9,00 – 10,00 prezentace
10,00
nástup, zahájení soutěže, losování, výklad trati
10,30
start první hlídky, interval 5 minut
30 minut po dojezdu poslední hlídky vyhlášení vítězů v prostoru cíle
Doprava:
Pořadatel nabízí dopravu osob a lodí na místo startu z Brna do Tišnova a z Veverské
Bítýšky do Brna za poplatek 60,- Kč za osobu. Odjezd od loděnice TJ DDM Brno
v Pisárkách, Veslařská 207a, 4. 6. 2011 v 8 hodin.
Sraz v 7,30 hodin. Z cíle je možno dojet do Brna po vodě (po přehradě cca 8 km +
pod přehradou podle cílového místa).
Stravování: bude zajištěno pouze občerstvení závodníků v cíli.
Finanční podmínky: nebude požadováno žádné startovné.
Podklady pro znalostní disciplíny jsou umístěny na www.kayak.cz/racek.
Akci lze spojit se splutím Jihlavky z Mohelna do Ivančic 5. 6. 2011. – nadlepšený vodní stav

II. Technická ustanovení
Podmínky účasti:
Zúčastnit se mohou členové jakékoliv organizace i soukromníci. Prezentaci žactva musí
provádět vedoucí za celý oddíl. Vedoucí oddílu zodpovídá za to, že všichni přihlášení
závodníci jsou v odpovídajícím zdravotním stavu a jsou dobrými plavci!
Všichni přihlášení se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
Plovací vesty a přilby jsou povinné!

Kategorie (podle věku v den závodu):
Žáci:
čtyřčlenné hlídky jedou na turistických lodích ve složení dvě C2 nebo jedna C2 a dva K1,
nemohou startovat všichni pouze na kajacích.
V každé hlídce musí být 1 člen starší 15 let. Hlídky mohou být smíšené (hoši, dívky).
- mladší žáci
9 - 12 let
- starší žáci
13 - 15 let
Dorost a dospělí:
dvoučlenné hlídky jedou na turistické lodi C2.
- dorost
16 - 18 let
- dospělí
19 let a starší

Trať závodu:
Délka trati 11 km, obtížnost ZWC – WW I, na trati jsou tři jezy, z nichž dva se přenáší. Pro
závod bude nadlepšen vodní stav.

V průběhu trati jsou zařazeny následující úkoly:
1. Hod záchranářským pytlíkem na cíl vzdálený 10 m (mladší žákyně 8 m), tvořený brankou
širokou 150 cm. Pytlík musí protnout spojnici mezi tyčkami branky. Provádí se na břehu.
Hází každý člen hlídky s možností jednoho opravného hodu. Za nesplnění 3 trestné
minuty.
2. Běžecký úsek v terénu – cca 1 000 m po fáborkách v terénu, běží celá hlídka, nesplnění –
diskvalifikace.
3. Zdravověda – každý člen hlídky si vylosuje jednu otázku, za špatné zodpovězení 1 trestná
minuta.
4. Vodácké značky z Kilometráže českých řek – každý člen hlídky si vylosuje 1 otázku. Za
špatné zodpovězení 1 trestná minuta.
5. Každý člen hlídky si vylosuje uzel/uzly, uváže jej a určí k čemu je vhodný. Za neuvázání
1 trestná minuta, za nezodpovězení použití také 1 trestná minuta.
6. Povinné zvrhnutí – ve vymezeném úseku, dotažení lodě ke břehu, vylití a nasednutí.
Nesplnění úkolu – diskvalifikace, nedodržení úseku 5 trestných minut.

Hodnocení:
Hodnotí se čas, ve kterém hlídka absolvuje trať, k čistému času se připočítávají trestné minuty
získané na jednotlivých stanovištích.
Hlídky, které se umístí na prvních třech místech, obdrží diplom a drobné věcné ceny.

Pomoc závodníkům:
V případě nepovolené cizí pomoci závodníkům bude celá hlídka diskvalifikována. Toto
pravidlo neplatí v případě ohrožení života či zdraví závodníků.

Vyloučení ze soutěže:
Každý závodník, který se snaží vyhrát jinak než čestným způsobem, poruší pravidla nebo se
nechová řádně, případně svým chováním znevažuje význam soutěže, bude ze soutěže
vyloučen.

Jiří Šťastný, v. r.
ředitel závodu

Nakupujte výhodně!
* Vodácká karta
unikátní věrnostní program
* Slevy pro sportovní kluby, školy
a organizace
* Pro vodácké oddíly probíhá akce
– KAJAK ZDARMA
* Výkup a prodej použitých lodí
* Prodej poukázek na zboží
* Prodej lodí na splátky
* Platba kartou

www.pyranha.cz
www.jacksonkayak.cz
www.vodackybazar.cz
www.vodak-sport.sk

www.ubytovanitristudne.cz
www.vodackenoviny.cz
www.behnalyzich.cz
www.vodackaskola.cz

www.vodak-sport.cz

