
SUPS a KKJ Týn nad Vltavou, z.s., Solní 422, 375 01 Týn nad Vltavou

http://www.canoemar.cz/cs/

                          

Název závodu: Vltavotýnské vodácké slavnosti
Datum: 25. 8. 2018
Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.
Závodní trať:       Vltava, Lužnice - klidná voda 

Časový pořad:

Presentace  paddleboardů, možnost vyzkoušení   9:30 – 11:00

Mezi mosty – I. blok   9:45 – 11:30 

Rychlostní K1, C1 Muži, Junioři   9:45 –   9:55

Rychlostní K1, C1 Ženy, Juniorky   9:55 – 10:05

Rychlostní K1, C1 Dorostenci, Žáci 10:05 – 10:15

Rychlostní K1, C1 Dorostenky, Žákyně 10:15 – 10:25

Turistická C2 do 12-ti let  10:25 – 10:40

Sea kajaky + sjezdové kajaky 10:40 – 10:55

Paddleboard (SUP) - do 15-ti let, muži, ženy 11:00 – 11:15 

Přihlášky: Na místě v den konání závodu. Konec příihlášek 30 minut před
startem   
Presentace od 9:00 v cílové věži. 

Rozprava: 9:30 – 9:45 pod cílovou věží.   

Vyhlášení všech kategorií závodu „Mezi mosty“ bude hned po dojezdu na platu pod
věží. 

ELBH, Havlickova 35, Tyn nad Vltavou 375 01, Czech Republic 
phone: +420 608 166500, +420 602 363947, fax:+420 385 721245 email: info@canoemar.cz, www.canoemar.cz

http://www.canoemar.cz/cs/


Trénink kanoepola 10:00 – 12:00

Trénink dračích lodí 10:00 – 12:00

Turnaj v beach volejbale 10:00 – 18:00

Start „Vltavotýnského LAKER maratónu“ 12:00

Mezi mosty – II. blok 12:15

Rychlostní K1, C1 Benjamínci, Bky 12:15 – 12:30

Turistická C2, C2mix, nad 18 let 12:30 – 12:40

Turistická C2 do 18-ti let 12:45 – 13:00

Přihlášky: Na místě v den konání závodu. Konec příhlášek 30 minut před
startem   
Presentace od 9:00 v cílové věži. 

Vyhlášení všech kategorií závodu „Mezi mosty“ bude hned po dojezdu na platu pod
věží.  

Výuka  paddleboardů 11:00 – 14:00

Turnaj kanoepolo 13:00 – 18:00

Paddleboard-Fun  track 14:00 – 16:00

Dračí sprint 13:00 – 15:00

Dračí přetahovaná 15:00 – 17:00

Vyhlášení výsledků maraton 15:00 – 15:30

Vyhlášení výsledků kanoepolo po skončení turnaje

Vyhlášení výsledků  beach voleybalu po skončení turnaje

Vyhlášení výsledků  

After Party 18:30 – 23:00



Propozice Vltavotýnský LAKER maratón
Datum: 25.8.2017
Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.
Místo konání: Týn  nad  Vltavou,  Kanoistický  stadion  Valcha,  řeka  Vltava,

Lužnice - klidná voda
Start: Hromadný start z vody v 12:00 hod., Kanoistický stadion Valcha
Cíl: Kanoistický stadion Valcha, v cíli bude zajištěno občerstvení (čaj,

voda, ovoce, buchty) 
Popis trati: Start u věže směrem po proudu, Soutok Lužnice – Kosa (přeběh)

- Věž přeběh – obrátka Břehy náhon. Podrobně viz mapka. 

Trať pro C2 cestovní 1x7,3km
Český pohár paddleboardů Long Distance
SUP LONG DISTANCE - ELITE 2x7,3=14,6km
SUP LONG DISTANCE - SPORT 1x 7,3km
SUP LONG DISTANCE - JUNIOŘI 1x7,3km
Trať ostatní(K1 rychlostní,K1 sjezdový,             3x 7,3=21,9km

                                 K1 see kajaky,
Kontrola paddleboardů  od  10 00 do 11 30   ve stanu Vltava
Resort

Přeběh  Soutok -  vodáci  musí  vystoupit  na  pravý  břeh  řeky
Lužnice (označeno červeno žlutými praporky) a musí přetáhnout
nebo  přenést  loď  koridorem,  který  je  cca  100m  dlouhý  do
slepého  ramene řeky  Vltavy,  kde  se  nasedá  na  levém břehu
(vyznačeno  červeno  žlutými  praporky.  Přeběh  je  povinný  pro
všechny závodníky a jeho vynechání znamená diskvalifikaci. Na
správný průběh dohlíží rozhodčí. 

Přeběh kanoistický  stadion  Valcha -  vodáci  musí  vystoupit  na
přeběhové  plato  umístěné  na  levém  břehu  řeky  Vltavy.
(označeno červeno  žlutými  praporky)  a  musí  přetáhnout  nebo
přenést  loď  cca  100  metrovým  koridorem.  V  koridoru  bude
umístěna občerstvovací stanice (voda,  čaj,  ovoce,  buchty).  Na
vodu  se  nastupuje  na  kamenném  břehu  (vyznačeno  červeno
žlutými praporky). 

Obrátky - vyznačeny  červenou bójkou. 

Startovní čísla: Každý závodník  obdrží  při  presentaci  startovní  číslo,  které  po
celou dobu závodu musí mít viditelně umístěno na dresu.  

Vybavení: Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Závodníci  mladší  18-ti  let  musí  doložit  souhlas  zákonného
zástupce.  
Pořadatel doporučuje, aby každý závodník měl po dobu závodu
plovací vestu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí . 



Parkování: Ulice Žižkova, areál základní školy Malá Strana, areál loděnice
Solní  ulice,  parkoviště  Pod  Kostelem  -  vše  v bezprostřední
blízkosti startu a cíle závodu.  

Startovné: Startovné  200Kč/osoba.  Placení  startovného  v hotovosti  na
místě při prezentaci. 

Přihlášky: Na místě v den konání závodu do 11:00 hod.  
Presentace od 7:30 do 11:00 v cílové věži. 
On- line:  http://bit.ly/MeziMostyPrihlaska 

Rozprava: 11:00 – 11:30 pod cílovou věží.   

Kategorie:

Rychlostní lodě K1 junioři

K1 muži

K1 veteráni

C1 junioři

C1 muži

C1 veteráni

K1 juniorky

K1 ženy 

K1 veteránky

K2 mix 

Sea kajaky K1 muži

K2 mix

Sjezdové kajaky K1 junioři

K1 muži

K1 veteráni

K1 juniorky

K1 ženy

K1 veteránky 

SUP

https://bit.ly/MeziMostyPrihlaska


ELITE  muži 14´

ELITE ženy   14´

SPORT -nafukovací muži  14´

SPORT-nafukovací ženy   14´

SUB 18-nafukovací 14´

SUB 18-nafukovací 14´

Turistická C2 muži
C2 ženy

          C2 mix

Ceny: Závodníci na prvních třech místech v kategorii obdrží medaili. 
Každý  závodník  obdrží  účastnický  diplom  (vyzvednutí  po  dojezdu
v kanceláři závodu). 
Price money na trati  21,9 km

1. závodník v absolutním pořadí 2.000,- Kč
2. závodník v absolutním pořadí 1.500,- Kč
3. závodník v absolutním pořadí 1 000,- Kč
4. závodník v absolutním pořadí    500,- Kč

První závodník v každé kategorii obdrží  věcnou cenu .

Vyhlášení výsledků: 15:00 – 15:30 v prostoru Kanoistického stadionu Valcha

Další informace:
- plovací vesty jsou doporučené 
- je povoleno používat jakékoli pumpy v lodích (nožní i elektrické)
- časový limit pro dosažení cíle je do 17:30 hod. 
-  všichni  závodníci  startují  na  vlastní  nebezpečí  a  musí  být  dobrými
plavci
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel  



Propozice ,,Mezi mosty“  
Datum: 25.8.2018
Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.
Místo konání: Týn nad Vltavou, Kanoistický stadion Valcha, řeka Vltava
Start: Starty  podle  jednotlivých  kategorií  před  cílovou  věží  na

kanoistickém stadionu Valcha. První start 9:45. 
Mezi mosty – I. blok   9:45 – 11:30 
Rychlostní K1, C1 Muži, Junioři   9:45 –  9:55
Rychlostní K1, C1 Ženy, Juniorky   9:55 – 10:05
Rychlostní K1, C1 Dorostenci, Žáci 10:05 – 10:15
Rychlostní K1, C1 Dorostenky, Žákyně 10:15 – 10:25
Sea kajaky + sjezdové kajaky 10:40 – 10:55
Paddleboard (SUP)- do 15-ti let, muži, ženy 11:00 – 11:15 

Mezi mosty – II. blok 12:15
Rychlostní K1, C1 Benjamínci, Bky 12:15 – 12:30
Turistická C2, C2mix, nad 18 let 12:30 – 12:45
Turistická C2 do 18-ti let 12:45 – 13:00
Paddleboard(SUP) do 15 ti let, muži, ženy 13:00 – 13:15
Turistická C2 do 12ti let 13:15 – 13:30

Cíl: Kanoistický stadion Valcha
Popis trati: Start  u věže směrem po proudu,  obrátka kolem pilíře  Starého

mostu,  proti  proudu  k přeběhu.  Po  přeběhu  dále  proti  proudu
k pilíři Nového mostu. Po objetí levého pilíře po proudu do cíle
před cílovou věží. Délka trati 750m včetně přeběhu (100m).  

Přeběh kanoistický  stadion  Valcha -  vodáci  musí  vystoupit  na
přeběhové plato umístěné na levém břehu řeky Vltavy (označeno
červeno žlutými praporky) a musí přetáhnout nebo přenést loď
cca  100  metrovým  koridorem.  Na  vodu  se  nastupuje  na
kamenném břehu (vyznačeno červenožlutými praporky). 
U kategorie benjamínků je povolena pomoc  při přenášení lodi.

Startovní čísla: Každý závodník  obdrží  při  presentaci  startovní  číslo,  které  po
celou dobu závodu musí mít viditelně umístěno na dresu. 

Vybavení: Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Závodníci  mladší  12-ti  let  musí  mít  plovací  vestu  (je  možno
zapůjčit na místě).  
Závodníci startují na vlastní nebezpečí

Parkování: Ulice Žižkova, areál základní školy Malá Strana, areál loděnice
Solní  ulice,  parkoviště  Pod  Kostelem  -  vše  v bezprostřední
blízkosti startu a cíle závodu. 

Startovné: Startovné 50Kč/osoba. 
Benjamínci 20Kč/osoba. 
Placení startovného v hotovosti na místě při prezentaci. 



Přihlášky: Na místě v den konání závodu. Konec přihlášek 30 minut před
startem  bloku I a 30 minut před startem bloku II  
Presentace od 7:30 v cílové věži. 

Rozprava: 9:15 – 9:30 pod cílovou věží.   

Kategorie:

Rychlostní K1, C1 Muži, junioři

K1, C1 Ženy, juniorky

K1, C1 Dorostenci, žáci

K1, C1 Dorostenky, žákyně

K1, C1 Benjamínci, benjamínky

Turistická C2 do 12-ti let 

Turistická C2, C2 mix -  nad 18 let

Turistická C2 do 18-ti let

Sea kajaky

Sjezdové kajaky muži, ženy

Paddleboard muži, ženy

Paddleboard  do 15 let

na jednotných plovácích zapůjčených na místě

Každá věková kategorie bude vyhlašována samostatně. 

Ceny: Závodníci na prvních třech místech v kategorii obdrží medaili.
Každý  závodník  obdrží  účastnický  diplom  (vyzvednutí  po  dojezdu
v kanceláři závodu). 
Věcné ceny od firmy Zástěra 

Vyhlášení bezprostředně po dojezdu v prostoru cílové věže. 

Další informace:
-  plovací vesty jsou doporučené, u závodníků mladších 12-ti  let  jsou
povinné
-  všichni  závodníci  startují  na  vlastní  nebezpečí  a  musí  být  dobrými
plavci
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel  



PROPOZICE TURNAJ KANOEPOLO

Datum: 25.8.2018

Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.

Místo konání: Týn  nad  Vltavou,  Kanoistický  stadion  Valcha,  řeka  Vltava
Trénink:   9:00 – 10:00

Porada, vysvětlení pravidel: 10:00 – 10:30

Soutěžní zápasy: 11:00 – 18:00

Systém soutěže bude určen při poradě podle počtu přihlášených.  

Do 6 ti týmů se bude hrát systémem každý s každým. 

7 - 10 týmů: týmy budou rozděleny do dvou skupin. První a druhý ze skupiny pak
budou  hrát  vyřazovacím způsobem.  Vítězové budou  hrát  o  první  a  druhé místo,
poražení o třetí a čtvrté místo. 

11 - 16 týmů: bude se hrát vyřazovacím způsobem. 

Popis  hřiště:  Hřiště  bude  vymezeno  na  klidné  vodě,  přístup  kolem  hřiště  po
plovoucím mole. 

 Vybavení: Pořadatel poskytne předepsané vybavení pro turnaj (kajak, pádlo, vestu,
přilbu). 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Parkování:  Ulice  Žižkova,  areál  základní  školy  Malá  Strana,  areál  loděnice  Solní
ulice, parkoviště Pod Kostelem - vše v bezprostřední blízkosti startu a cíle závodu. 

Startovné: 500,- Kč/tým

Přihlášky: Na místě v den konání závodu do 11:00 hod. v cílové věži. 

Kategorie: Bez rozdílu pohlaví a stáří. 

Ceny: První tři týmy obdrží medaile a diplomy. 



PROPOZICE TURNAJ BEACH VOLEJBAL

Datum: 25.8.2018

Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.

Místo konání: Týn nad Vltavou, Kanoistický stadion Valcha, řeka Vltava 

Porada, vysvětlení pravidel:   9:30 – 10:00

Soutěžní zápasy: 10:00 – 18:00

Systém soutěže bude určen při poradě podle počtu přihlášených.  

Do 6 ti týmů se bude hrát systémem každý s každým. 

7 - 8 týmů: týmy budou rozděleny do dvou skupin. První a druhý ze skupiny pak
budou  hrát  vyřazovacím způsobem.  Vítězové budou  hrát  o  první  a  druhé místo,
poražení o třetí a čtvrté místo. 

9 - 16 týmů: bude se hrát vyřazovacím způsobem. 

Popis hřiště: na kanoistickém stadionu Valcha  

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Parkování:  Ulice  Žižkova,  areál  základní  školy  Malá  Strana,  areál  loděnice  Solní
ulice, parkoviště Pod Kostelem - vše v bezprostřední blízkosti startu a cíle závodu. 

Startovné: 200,- Kč/tým

Přihlášky: Na místě v den konání závodu do 9:30 hod. v cílové věži. 

Kategorie: Dvoučlenná smíšená družstva (muž, žena) bez rozdílu stáří. (Vyjímky
z tohoto pravidla jsou možná jen u hráčů neregistrovaných a schvalují se na poradě
před započetím turnaje) 

Ceny: První tři týmy obdrží medaile a diplomy.



PROPOZICE PADDLEBOARD Fun track

Datum: 25.8.2018
Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.; paddleboardguru.cz
Místo konání: Týn nad Vltavou, Kanoistický stadion Valcha, řeka Vltava
Start: Starty  podle  jednotlivých  kategorií  před  cílovou  věží  na

kanoistickém stadionu Valcha. První start 14:15. 
Cíl: Kanoistický stadion Valcha
Popis trati: Krátký zábavný závod na čas pro všechny příchozí s otočkou na

bójce. Délka trati do 100m. Trať bude vysvětlena na startu. 
                               Start bude individuální v závislosti na příchodu jednotlivce. 

Startovat se bude na jednotných plovácích zapůjčených na místě
od Paddleboardguru.cz. 

Startovní čísla: Nejsou  povinná,  startovat  může  každý,  kdo  přijde  ke  stánku
Paddleboardguru.cz, zapůjčí si  paddleboard a uhradí startovné
na místě.  

Vybavení: Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Závodníci  mladší  12-ti  let  musí  mít  plovací  vestu  (je  možno
zapůjčit na místě).  

Parkování: Ulice Žižkova, areál základní školy Malá Strana, areál loděnice
Solní  ulice,  parkoviště  Pod  Kostelem  -  vše  v bezprostřední
blízkosti startu a cíle závodu. 

Startovné: Startovné 50Kč/osoba. Bude se  platit přímo u startu.
Přihlášky: Na místě v den konání závodu .  

Kategorie: Smíšení závodníci  věk do 15 let

 věk nad 15 let



PROPOZICE DRAČÍ SPRINT

Datum: 25.8.2018

Organizátor: KKJ Týn nad Vltavou, z.s.

Místo konání: Týn nad Vltavou, Kanoistický stadion Valcha, řeka Vltava 

Porada, vysvětlení pravidel: 14:45 – 15:00

Soutěžní zápasy: 15:00 – 18:00

Pevný start na  startovním molu, trať 200m. každá posádka absolvuje 3 jízdy.
Pořadí bude  určeno součtem časů obou jízd.

Startovné: 200,- Kč/tým

Přihlášky: Na místě v den konání závodu. Průběžně po dobu závodu. 

Kategorie: Smíšené posádky 

Ceny: První tři týmy obdrží medaile a diplomy.



KULTURNÍ PROGRAM 

Hudební program – skupiny Vandrband, Ko Ko dák, Monotonic stereotype, The Dark
Blue Elephants,Klídek ,Prdíkovic rodina, Marathon.

Skákací hrad Stánky prodejců lodí, pádel, sportovního vybavení 

Představení paddleboardingu - možnost vyzkoušení nového sportu

Možnost zapůjčení vybavení pro vyzkoušení kanoe póla. 

Pro děti i dospělé malování na obličej

After Party

V případě dotazů pište na "Jiří Kobera" kobera@atelierkobera.cz  

mailto:kobera@atelierkobera.cz

