
Český svaz kanoistů – sekce vodní turistiky  

Akademie VODÁK sport 
 

 

PROPOZICE 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ESKYMOVÁNÍ 

1.  ročník 

21. března 2010 

Pořadatelé: Český svaz kanoistů – sekce vodní turistiky, Akademie VODÁK sport 

Technické provedení: vodácký oddíl Racek Brno, Akademie VODÁK sport 

Datum konání: 21. března 2010 

Místo: bazén TJ Tesla, Halasovo náměstí 7, 638 00 Brno - Lesná 

Hlavní funkcionáři závodu: 

ředitel závodu: Veronika Holubová 

hlavní rozhodčí závodu: Jiří Šťastný 

tajemník závodu: Tomáš Telecký 

Plavčík, zdravotní služba: zajištěno provozovatelem bazénu 

Informace:  

e-mail: akademiebrno@vodak-sport.cz 

Veronika Holubová, tel. 605 566 252 

Podmínky účasti:  

Přihlásit se mohou všichni postupující z krajských kol a úspěšní žadatelé o divokou 

kartu. Ta se uděluje na základě odůvodněné žádosti pořadatelem.  

Přihlášku potvrďte nejpozději do pátku 19. 3. 2010 na e-mail:  

akademiebrno@vodak-sport.cz. 



Prezentace: 21. března 2010, 13:30 v hale bazénu TJ Tesla Brno 

Pořadí startujících: určí pořadatel na místě 

Časový harmonogram:  

13:30 – 14:00  prezentace 

14:00 – 15:00  trénink v bazéně, příprava bazénu a soutěží 

15:00   výklad pravidel, zahájení hlavní soutěže  

15:00 – 17:30  doprovodný program na bazéně 

17:30   vyhlášení výsledků, udělení titulů a cen 

18:00   ukončení aktivit na bazéně, občerstvení 

Doprava: pořadatel nezajišťuje 

Startovné: není požadováno 

Kategorie: 

A – Muži a Junioři (ročník narození 1966 – 1994)  

B – Ženy a Juniorky (ročník narození 1966 – 1994)  

C - Žactvo (ročník narození 1995 a mladší)  

D – Veteráni a Veteránky (ročník narození 1965 a starší) 

Vybavení: 

Pořadatel zajišťuje soutěžní i tréninkové kajaky, základní pádla K1 a špricky 

v dostatečném množství. Pokud bude soutěžící závodit na C1, musí si dovézt vlastní 

polyethylenovou singl kanoi. Doporučujeme použít i vlastní pádlo a špricku. Další 

vybavení (skřipec, špunty do uší, plavky…) pořadatel nezajišťuje. 

Bezpečnost:  

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Závodníci mladší 18 let mohou 

startovat pouze pod dohledem vedoucího staršího 18 let z vysílající složky. Při závodě 

závodníků z kategorie „Žactvo“, může být připravena záchrana přímo v bazéně. 

Pravidla soutěže:  

Závod probíhá podle stejných pravidel jako krajská kola. Přesný popis bude vyvěšen 

od středy 17. 3. 2010 na webu MČRE. Dále budou pravidla upřesněna na místě. 

Ocenění:  

Vítězové získají titul Mistr České republiky v eskymování, první tři v každé kategorii 

obdrží diplom a věcné ceny. 

Další ustanovení: 

Typ lodí, na kterých se bude soutěžit, je v kompetenci pořadatele. Na MČRE budou 

všichni účastníci v rámci jedné kategorie soutěžit na stejné lodi s dostatečnou 

možností úpravy nožní i zádové opěrky (jedinou výjimkou jsou soutěžící na C1).  

Kánoe C1 nemají vlastní kategorii.  

 Eskymovat se musí s pádlem. Nesmí se eskymovat pouze rukama nebo s jinou 

pomůckou. 



Protesty: 

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 100 Kč. 

Doprovodné soutěže:  

Běh na lyžích bazénem a Pádlování na souši 

Do doprovodných soutěží se mohou přihlásit i diváci. Je potřeba mít plavky. Přihlášky 

v bazéně. Pravidla budou vysvětlena na místě. 

 Kategorie doprovodných soutěží: 

 A – Muži a Junioři (ročník narození 1966 – 1994)  

 B – Ženy a Juniorky (ročník narození 1966 – 1994)  

 C - Žactvo (ročník narození 1995 a mladší)  

 D - Veteráni (ročník narození 1965 a starší) 

 E - Veteránky (ročník narození 1965 a starší) 

 

Akademie VODÁK sport 

16. března 2010 

 


