
VODÁK sport, s.r.o. a občanské sdružení AVS pořádají 
 

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ JMK V ESKYMOVÁNÍ 
 

1. ročník 
 

Místo: plavecký bazén TJ Tesla Brno, Halasovo náměstí 7, Brno – Lesná 
 

Datum: 22. 3. 2009 
 

Časový harmonogram: 
14:00 až 14:45 – prezentace závodníků  
15:00 až 15:30 – příprava lodí a trénink 
15:30 – slavnostní zahájení a začátek soutěží 
17:00 – ukončení soutěží 
17:00 – ochutnávka a hodnocení soutěžících utopenců  
17:45 – vyhlášení výsledků, závěrečná tombola 

 

Kategorie:  
A – Muži a Junioři (ročník narození 1959 – 1995) 
B – Ženy a Juniorky (ročník narození 1959 – 1995) 
C – Žactvo (ročník narození 1996 a mladší) 
D – Veteráni a Veteránky (ročník narození 1959 a starší) 

 

Přihlášky: 
Nejpozději do 19. 3. 2009. Přihlášky posílejte: 

e-mailem na adresu tomas@vodak-sport.cz, faxem na 545 214 430,  
na adresu VODÁK sport, Bratislavská 31, 602 00 Brno.  

Pozor, počet účastníků je omezen! 
 

Startovné: 50,-Kč za účastníka, vstup pro diváky je zdarma. 
 

Ceny: První tři soutěžící obdrží ceny a diplom, vítězové titul „Přeborník Jihomoravského kraje“. 
Na závěr proběhne slosování všech soutěžících o extra cenu. 
 

Program:  
1. disciplína – Eskymování na čas. Soutěžící musí absolvovat trať, během které musí otočit 

předepsaný počet eskymáckých obratů.  
2. disciplína – Eskymování na počet. Soutěžící musí ve stanoveném limitu absolvovat co možná 

nejvíce eskymáckých obratů.  
 

Pravidla: Každý soutěžící má právo výběru lodě (cca z 10 různých typů, k dispozici budou kajaky 
(K1) i singlkánoe (C1). Na vlastní lodi z hygienických i kapacitních důvodů soutěžit nelze. 
 

Doprovodný program: 
Po skončení závodu je pro všechny účastníky připraveno občerstvení v podobě čerstvých 
domácích utopenců. V rámci ochutnávky proběhne soutěž o nejlepšího utopence. Autor 
vítězného exempláře obdrží hodnotnou věcnou cenu a titul JIHOMORAVSKÝ UTOPENEC 2009. 
Pro přijetí do soutěže o Jihomoravského utopence je třeba: 

– zaslat písemnou přihlášku na tomas@vodak-sport.cz do 19. 3. 2009 
– v den konání závodů přinést utopence vlastní výroby minimálně v jednolitrové nádobě. 

 

Poznámka: Možnost tréninku každou neděli od 19,00 v místě konání závodů.  
Informace: www.vodak-sport.cz/akademie nebo  veverca@kayak.cz. 
 

          Tomáš Telecký 
           občanské sdružení AVS Brno 
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