
 

Zpráva ředitele 
 

Závod a typ:                 2. ČP a EP R4 a 3. ČP a MČR muži, ženy, veteráni a R2 Baraka cup 

Konaný dne:                17. - 18. 6.2017   

Zástupce Svazu:          Vláďa Raška – KV Hodonín 

Pořádající klub:          SK Žižkov a RK STAN  113  

Hlavní rozhodčí:         Šembera Vratislav -  KV Letohrad  

 

Přihlášky a prezentace:  

Všichni byli řádně přihlášeni, dohlášky neregistrovaných, odhlášení několika posádek v pátek 

 

Údaje o počtu posádek:  2. ČP a EP R4 

Kategorie R4: Přihlášeno: Závodilo: 
Muži CZE, SVK, JAP 21 21 SO  a 20 NE 

J23 muži 5 5 
Ženy CZE, SVK 6 6 

J 23 ž 1 1 

VET 8 8  

hlídky Zrušeno pro 

opravu 

Překážky 

v horní části 
 

Údaje o počtu posádek:  3. ČP a MČR muži, ženy, veteráni R4 

Kategorie R4: Přihlášeno: Závodilo: 
Muži CZE, SVK 26 22 SO  a 21 NE 

Ženy CZE, SVK 7 7 

Veteráni 7 7 

R2  10 10  
   

 Účast byla nižší než v roce 2016,  díky Japoncům, Slovákům a Slovenkám z Bratislavy nebyl tak velký propad 

účasti. Předpokládali jsme vyšší počet posádek ze Slovenska, závod byl jejich pohárový, ale více jich nepřijelo. 

Baraka cupu se zúčastnily všechny přihlášené posádky R2. Model 2 závodů v jednom víkendu byl zopakován, 

opět se dělila i trať sprintu. Organizátory byly závody zvládnuty.  

 

Počasí a voda:  
    Počasí letní, voda krásně teplá,  jako vždy cca 12  m3/sec .V neděli byla vždy jedna polovina kanálu volná, 

několik týmů toho využilo pro trénink. 

 

Dodržování časového rozpisu a zajímavosti :  
   V pátek oznámilo povodí Vltavy, že není schopno dodržet plánovaný počet 19 hodin vody, dohoda zněla na 

17,5 hodin. Stejně jako loni byt páteční trénink o hodinu zkrácen, další úspory se podařily nevynecháváním 

intervalů ve startovní listině. V průběhu dopoledního závodu ve slalomu se utrhla jedna z překážek a změnila 

průtok. Proto byl závod zastaven a překážka obnovena během pauzy asi za hodinu. Po dohodě se závodními týmy 

byl zrušen závod hlídek, protože by bylo mnoho závodů v odpolední části. Při slalomu pracovalo 14 rozhodčích 

na 12ti brankách, ovšem ve dvou závodech na rozdílných tratích. Každá trať měla své záludnosti. Mimo 

rozhodčích se na organizaci podílelo asi 50 členů SK Žižkov. 6 dobrovolníků pracovalo v areálu již od středy 

ráno, dalších 20 si vzalo v pátek dovolenou a brigádnicky zajistili areál a závody. Dokončení uklízecích prací 

skončilo v neděli kolem 16. hodiny, kdy se všichni pořadatelé mohli konečně rozjet k domovům. Model 2 slalomů 

v sobotu a dvou sprintů v neděli se závodníkům líbil, včetně rozdělení trati sprintu. Určitě přišlo závodníkům 

vhod, že dostali slevu na startovném v celkové výši 200,- Kč za posádku, startující ve všech čtyřech závodech. 

Krom vody a piva dostali i dvojnásobek jídla, vše zdarma. Rozhodčím pořadatel rozdal trička s logem 21. ročníku 

raftových Trnávek, zajistil jídlo po oba dny, vodu a ubytování zdarma. Všechny tyto požitky byly umožněny  

slíbenou dotací svazu ( k datu konání závodů nebyly k dispozici žádné finance od MŠMT ) a také dotací kraje 

Vysočina na MČR ve výši 40.000,- Kč. Veškeré náklady na pořádání tak nesl kanoistický klub sám.  



Věříme, že se stát vzchopí a program V dofinancuje. Poprvé byl poskytovatelem na catering pro závodníky 

majitel hotelu Kocanda. Přes drobné nedostatky vše proběhlo ke spokojenosti obou stran. 

Proto také jemu patří naše poděkování. 

    Jak jsem již několikrát zdůrazňoval, pořádání raftového víkendu v provedení SK Žižkov a RK Stan nákladově 

převyšuje několikrát dotaci svazu na podporu ČP, zatím se daří s pomocí dotace kraje Vysočina na MČR úroveň 

závodů na Trnávce udržovat. A to již 21 let. 

 

Delegátkou na Evropský pohár byla mediální pracovnice Naďa ze Srbska, které pořadatel uhradil veškeré náklady 

na cestu, ubytování a stravování po celou dobu závodů. 

 

Závady:  
   Podstatným narušením závodů bylo uvolnění překážky v horní trati po odstartování kategorie veteránů. Po 

zjištění závady byl ředitelem závod přerušen, zastavena voda a pořadatelskou posádkou byla závada odstraněna 

do hodiny od nahlášení. Děkuji všem obětavým pořadatelům zejména posádce veteránů, managerů a Liborovi. 

 

Výsledková listina:  
    Okamžitě byly vyvěšovány průběžné výsledky. Vzhledem k dvěma tratím slalomu byly instalovány 2 

informační tabule. Podepisování HR bylo včas. 

 

Partneři  a vyhlašování výsledků : 

    Jménem pořadatele děkuji všem našim partnerům. Ceny jsme v tomto ročníku omezili na minimum, přesto byly 

rozdány v celkové hodnotě asi 10 000 Kč a věnovaly je společnosti Hiko, Damma, Růžová čajovna, Pivovar 

Prazdroj, Ohňostroje Krupička a kanoistický oddíl. Pohár pro vítěze VIP závodu věnovalo město Humpolec. 

Povedlo se přivézt všechny medaile a dekorovat tak medailisty slalomu a sprintu. 

Mnoho dalších cen pořadatel věnoval do večerní tomboly, což udržovalo účastníky v napětí po celý večer. 

      Závěrečné výsledky byly vyvěšeny na www.results.cz  ihned, MČR v pondělí na www.kanoe.cz. Výsledky 

pro započítání do Evropského poháru jsme odeslali a předali určeným osobám IRF. 

 MEDIA : V neděli natočil kamarád Filipa Kolmana dronem moc hezký spot, který je vyvěšen na internetových 

stránkách. Je také k nahlédnutí na facebooku SVoČR a IRF.  

 

Hodnocení rozhodčích: 

      Nevšiml jsem si nějakých problémů. Slalomové tratě byly postaveny velmi technicky, s využitím možností 

horní a dolní části kanálu. Rozhodčí nejčastěji hledali hranici mezi tolerancí a rozhodnutím ve prospěch 

závodníka.  

 

Závěr a doporučení:  

Dle mého názoru byly závody výborně připravené, pořadatelé se postarali o sport i zábavu po celý víkend, 

uklízeli celý areál a pracovali bez zastavení. Děkuji všem za vynikající spolupráci. 

 

Ostatní sdělení:  
 Opět se velmi osvědčilo vyplácení cestovného a odměn rozhodčím prostřednictvím tajemnice SvoČR nebo HR. 

Ulehčilo to pořadateli práci – děkuji. 

 

 

 

Zpracoval: Stanislav Hájek   Dne:  1.8.2017 

http://www.results.cz/
http://www.kanoe.cz/

