PROPOZICE ZÁVODU
pramic a hlídek

7. a 8. ČERVNA 2008

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Název závodu:
ORLICE + ROZKOŠ 2008
5. závod vodáckého víceboje pramic a hlídek Českého poháru
Svazu vodáků ČR sezóny 2008 – ORLICE 2008
2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: KV 049 VS Náchod
3. Datum konání závodu: so + ne 7. a 8. června 2008
4. Místo závodu: řeka ORLICE + vodní nádrţ ROZKOŠ
5. Hlavní činovníci závodu:
Jury:
Ředitel závodu:
Jitka Müllerová
Hlavní rozhodčí:
Aleš Chyba
Zástupce SVoČR: Jan Novák
6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí se podávají do
05. 06. 2008 na adresu: Jitka Müllerová,, 518 01 Dobruška
432, nejlépe na ndp@quick.cz . Řádně vyplněné přihlášky
budou odevzdány při prezentaci.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný
startovné.
7. Startovné: 100,- Kč za posádku SVoČRu (poţaduje se platný
průkaz SVoČR), ostatní dvojnásobek.
Startovné poţadujeme uhradit při prezentaci.
8. Prezentace: vodácká základna VS v blízkosti přehradní hráze
na vodní nádrţi Rozkoš u České Skalice
9. Ubytování: ve vlastních stanech v areálu vodácké základny.
Cena ubytování je 50,- aţ 100,-Kč závodníka. Bude
upřesněno (nejdéle při 4.pohárovém závodě).
Stravování: vlastní - v místě ubytování bude moţnost
zakoupení občerstvení.
10. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle
směrnic SVoČR.
11. Informační služba: viz bod 6, mobil 602 481 845
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů
SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic
pro závodění pro sezónu 2008.
Disciplíny závodu: slalom, sjezd s vloţenou střelbou, sprint.
2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.
Ţactvo (bez rozdílu pohlaví)
Junioři / juniorky
Dospělí (ţeny / muţi)

1994 a mladší
1990 – 93
1989 a starší

V posádce můţe startovat
jeden závodník starší o
jeden rok

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující
v kategorii chlapecké
Pro posádky přihlášených do ČP SVoČRu poţadujeme platný
průkaz SVoČR.
3. Pořad závodu a popis tratí:
pátek 06. 06. 08: 20:00 - 21:00 – prezentace
22:00 – porada rozhodčích a vedoucích výprav

sobota 07. 06. 08:
8:00 – přesun na starty do Týniště (cca 30 km)
9:15 – výklad tratě
9:30 – start slalomu - 1. kolo
30 min po dojetí poslední lodě 2. kola
sjezd – časově bude upřesněno a domluveno na
poradě v pátek
– výklad tratě
– po 15 min start první lodi
– ţáci start o 1km níţe
21:00 – porada rozhodčích a vedoucích výprav
neděle 08. 06. 08: - vodní nádrţ Rozkoš
9:00 – výklad tratě sprintu (200 m) -
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9:15 – start sprintu
13:30 – vyhlášení výsledků
Popis tratě sjezdu: řeka ORLICE - obtíţnost ZWC
ŘK 31,7– start u slalomu v Týništi n.Orlicí
ŘK 30,8– start žáků u silničního mostu Týniště n.O.
ŘK 26,1– Petrovice – střelnice u mostu
ŘK 24,0– kamenný zához – ostré kameny - sjízdné
ŘK 18,3 – cíl žáků – silniční most Štenkov (po dojetí všech
lodí v kategorii splutí do cíle ostatních kategorií)
ŘK 16,2 – cíl ostatních kategorií – Krňovice (nakládka lodí)
4. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.
Přilby a vlnolamy nutné.
5. Ostatní:
Propozice závodu byly schváleny Radou pramic SVoČRu dne
13. 01. 2008
Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a
drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2008.

Jitka Müllerová, v. r.
ředitelka závodu
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Josef Pechanec, v. r.
předseda klubu
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