.

SMĚRNICE SVOČRu PRO ZÁVODY PRAMIC
rok 2017:
1.Upřesnění soutěžního řádu z r. 2014:

čl. I.2.2 e doplňuje se: Náhradník může být prezentován do více posádek,
ale nasazen pouze do jedné. Náhradník může být nasazen do závodu před
startem posádky v disciplíně (vedoucí výpravy je povinen nahlásit změnu
2x písemně hlavnímu rozhodčímu), po nasazení do závodu přestává být
náhradníkem. Náhradník prezentovaný do disciplíny plavání musí nastoupit
do ještě minimálně jedné disciplíny.
čl. I.2.3 e) doplňuje se: ….. s plovací vestou a ochrannou přilbou.....
čl. II.2.1 b) doplňuje se: …. v kategorii chlapecké s výjimkou, kdy v kategorii juniorek může v posádce
startovat žák – chlapec při dodržení vzorce 3x juniorka + 1x až 2x žák, pak startují v kategorii dívčí
čl. II.4.1 doplňuje se: Pádla nejsou při startu ve vodě

čl. II.4.2.3 a) se mění: sklopný mechanický (o průměru 35 mm),
čl. II.5.2.6c) se doplňuje: Střelbu je možné provádět v leže (standardní provedení) nebo ve stoje, pak
střílí ve stoje všichni střelci jedoucí za danou kategorii
čl. II.8.2a) se doplňuje: V případě zdravotní indispozice, která ale neznemožňuje nástup do ostatních
disciplín a posádka nemá náhradníka, plave její některý člen 2x, pak plave první a poslední.
čl. III.1 doplňuje se: kategorie žáků má stanovený minimální věk závodníka a to dovršení 8 let v daném
roce, kdy závodí.
(Pro závodní sezónu 2017 platí: kategorie žáků
- ročník 2004-2009,
kategorie junoiři/ky
- ročník 2003-1999
kategorie muži/ženy
- ročník 1998 a starší)
2. Vypsané závody pro rok 2017:

Termín:
29.-30.4.2017
6.5.2017

Místo – řeka:
Labe
Divoká Orlice

Technické zabezpečení KV:
072 KV Sandberk
002 KV Žamberk

Klasifikace,
typ:
ČP 1
ČP 2-maraton;
bez kategorie žáci

20.-21.5.2017
Berounka
10.11.6.2017
Labe-Jizera
17.18.6.2017
Labe
2.9.2017
Orlice
cca polov.září 2017 Svratka ?

014 KV Neptun Řevnice
006 KV Čelákovice
017 KV Deli Lovosice
TJ KVT Pardubice
223 KV Rajhrad

ČP 3
ČP 4 MČR
ČP 5
ČP 6
ČP 7

3. Startovné pro rok 2017 je stanoveno ve výši 50,-Kč za každou disciplínu,

ze které se skládá závod pro posádky SVOČRu, pro ostatní posádky stanoví
výši startovného pořadatel. Nevztahuje se na závod ČP P5 Divoká Orlice, KV Žamberk
a Východočeský maraton
4. Příspěvek SVoČRu na dopravu (pouze na závody ČP): - za uvedené osoby:
Závodník (pouze v celé posádce SVoČRu)
Trenér (jeden na každou lichou posádku)
Rozhodčí (uvedený ve zprávě hlavního)
Delegát svazu

tarif [Kč/km] Fakturu zasílá klub (pouze za členy
0,40
2,00

SVoČRu) na sekretariát SVoČRu a
musí obsahovat rozpis km pro:
- cestu tam,

Hlavní rozhodčí
3,80

- eventuálně cesty v místě
(konkretizovat),
- cestu zpět.

Výpočtář
Na příspěvek na dopravu má nárok pouze aktivní závodník účastnící se závodů, ne náhradník, a účastník zimního
a letního vodáckého soustředění.
Faktury zašlete do 30.10.2017 (bez pardonu)!

Schválila Rada pramic 31.1.2017

Za správnost: Müllerová Jitka

