
 

 

       

     

          
                                           

              

                                     

  

             pořádají 17. ročník raftového víkendu 
 

LOAP CUP 
 

TRNÁVKA 8.-9.června 2013 
                         

Mistrovství ČR R4 ve slalomu 3xR4 
EVROPSKÝ a ČESKÝ POHÁR v RAFTINGU R4 

                                 4. ročník závodu R2 na Trnávce  

 

              Nedělní závod sponzorů a osobností ve sprintu 
    

O POHÁR MĚSTA HUMPOLCE 
 

 

                          Na zajištění závodů se podílejí zejména tito partneři: 
  

 

LOAP obchod se sportovním vybavením 
GUMOTEX výrobce raftových člunů              zatupitelstvo města HUMPOLEC               

HIKO sport  výroba sportovního vybavení          DEVOLD outdoor equipment                          

JEŽEK  pivovary a sodovkárny Jihlava        RŮŽOVÁ ČAJOVNA         HD DESIGN                        

TOI TOI         KRUPIČKA ohňostroje          HÁJOS vše pro raft           GEMI - tiskárna            

                    www.sportovninoviny.cz www.rkstan.cz    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportovninoviny.cz/


Technické provedení:              SK ŽIŽKOV PRAHA  /  RK STAN 

 

Kategorie:   R4 muži, ženy  3 x R4 hlídky (min.4 ženy)  dle směrnic pro rok 2013 

                     R2 slalom  muži, ženy, mix  

           

Pravidla :  Pro všechny závody platí PRAVIDLA ZÁVODŮ V RAFTINGU vydaná v roce 2007  

Svazem vodáků České Republiky, včetně platných změna a doplňků  a Směrnicí pro závodění 

raftů pro rok 2013, která budou vyvěšena na informační tabuli. 

 

Trať : Umělý slalomový kanál na Trnávce, areál SK Žižkov v Želivu délka 600 m obtížnost WW4 

 

Činovníci  závodu:                 

člen JURY                              ředitel závodu :                              Martin Hájek 

člen JURY                              hlavní rozhodčí    

člen JURY                              delegát  svazu  

                                                 

Přihlášky :                       Na předepsaných tiskopisech do 31 .května 2013 na adresu: 

 

Stanislav Hájek  tel: + 420 724 2564 261 

hajeks@upcmail.cz 

Startovné:                              R4 ...............................…300 Kč/ závod neregistrovaní 350 Kč / závod 

      3 x R4.....................……..….300 Kč/ závod 

            R2……………………… 150 Kč/závod 

                                                                        

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje, ale může pomoci s kontakty v okolí na penziony 

Pro vodáky, kterým nevadí večerní zábavy a řídí se pokyny pořadatelského klubu je        

umožněno stanování v místě za příspěvek na hygienické zázemí (50Kč/noc/stan nebo 

spací auto)  

Stravování:        Opět bude fungovat pro závodníky jídlo na poukázky  a pitný režim pivovaru a          

sodovkárny Ježek Jihlava ostatní dle  možnosti   v okolí , poradíme , posloužíme.  

Časový rozvrh:  

  

                    pátek 7.6.      17,oo – 20,00     volný trénink 

       19,oo - 20,oo      prezentace, výdej start.čísel a informací 

                   sobota 8.6.      8,oo  -   9,oo      prezentace, výdej start.čísel 

                                            8,45                    porada rozhodčích ,informace o organizaci závodů 

                     SLALOM       9,30  -  11,30    obě jízdy slalom R4 čísla 1 až 40  int. 90 sek 

                                           11,35  -  12,55    přestávka 

                                          13:00  -  13,45     obě jízdy  slalom R4  čísla 41 až 70 Int. 90 sek. 

          HLÍDKY     14,30  -  15,00    MČR a závod tříčlenných hlídek  

                  15:00 – 16:30    závod R2 na  zkrácené trati 

                  16:30 – 17:30    trenink sprintu (dle možnosti vodní hladiny) 

                  19:00                  vyhlášení výsledků R4 slalom a hlídky  

                                              V průběhu večera    Velká vodácká tombola 

                  18:00 – půlnoc               video, hudba, tanec, pitný režim,   

   

 neděle 9.6       8,00  -  9,00      dodatečná prezentace +VIP  

      SPRINT         9:00 – 9:25        trenink sprint 

                             9,30 - 10,50       obě jízdy sprint R4 1 až 40 Interval 60 sek  

                                           11,15 - 12,00      závod osobností o Pohár města HUMPOLCE obě jízdy 

                                           12,15                  VYHLÁŠENÍ POLEDNÍCH ZÁVODŮ 

                                           12,30 - 13,40      obě jízdy sprint R4  čísla 41 až 85 int.  60 sek  

                                           14,00                  VYHLÁŠENÍ   LOAP CUP  

 

Schváleno radou raftingu 19.3..2013                                           za RK STAN Praha: Stanislav Hájek 

mailto:hajeks@upcmail.cz

