
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svaz vodáků České republiky 
Klub vodáků Žamberk 

Vodácký klub Raft klub Gymnázium Letohrad 

pořádají 
 

Veřejný závod pramic P5, pohár SVoČRu 
Orlický raftový sjezd  

Veřejný závod kánoí a kajaků R2, C2, K1 
 

 
 
 
 

 

  
 

51. ročník 
7. května 2022 



PROPOZICE ZÁVODU pramic P5, kánoí C2 (včetně nafukovacích R2) a kajaků K1 
 
Pořadatel: Svaz vodáků České republiky  
Organizátor: Klub vodáků Žamberk  
Kategorie: P5, K2, R2, K1 bez rozdílu věku a pohlaví 
Místo závodu: Divoká Orlice, Nekoř – Žamberk 
Činovníci:  Ředitel závodu: Josef Suchodol 
    Hlavní rozhodčí: Václav Tobiška 
  Zástupce SVoČR: Libor Polák 
Přihlášky: do 4. 5. 2022 internetem na níže uvedených stránkách nebo na email: pepcas@seznam.cz 
  nebo 7. 5. pouze za zvýšené startovné osobně při prezentaci 
Propozice závodu, přihláška, startovní listina a výsledky – uveřejněny na www.sportorlice.wz.cz 
Startovné: Startovné požadujeme uhradit při prezentaci. V ceně startovného občerstvení v cíli a tombola – 

informace dále! 
 

 

 

 
Prezentace: v sobotu 7. 5. 2022 v 10.30 – 11.30 u fy MECAWELL (Horalka) v Nekoři 

Startovní čísla si závodníci vyzvednou při prezentaci. Za ztrátu bude požadována náhrada 100,- Kč. 
Informace: Josef Suchodol tel. 777 771 683; e-mail: pepcas@seznam.cz 
Časový plán: START NEKOŘ: na pravém břehu, startovní interval pro všechny kategorie 1 minuta 

10,30 - 11,30 - prezentace závodníků. 
12,00 - start kánoí a kajaků z parkoviště u fy MECAWEL (Horalka) – pravý břeh 
12,10 - start pramic z parkoviště u fy MECAWEL (Horalka) – pravý břeh 
12,50 - start raftů z parkoviště u fy MECAWEL (Horalka) – viz propozice raftů 

    14,30 - vyhlášení výsledků všech kategorií v Žamberku u myslivecké chaty 
    TOMBOLA 

 
Prohlášení:  

podpisem na přihlášce, nebo odesláním přihlášky elektronicky vysílající složka (posádka) potvrzuje, že:  
a) závodníci jsou dobrými plavci a závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí 
b) není známa žádná zdravotní překážka, která by bránila závodníkům v účasti 
c) každý účastník je povinen během závodu dbát pokynů pořadatele 
d) doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu. Závodí se bez rozdílu věku. Platí, že ve více-

členné posádce musí být aspoň 1 člen starší 18-ti let. Osoby mladší 15-ti let musí jet s plovací ves-
tou. Vesta nesmí být nafukovací a musí mít nosnost min. 3 kg. Na K1 u osob mladších 15 let musí jet 
doprovodná loď s osobou (může být opatřena startovním číslem) starší 18-ti let.  

e) nebude na pořadateli, ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat náhradu škody či 
újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami 

f) schvaluje, s ohledem na znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, používání osob-
ních údajů a fotografií k potřebám pořadatele závodu. 
 

Závodní řád: Závodí se podle platných pravidel vodáckých závodů SVoČR a směrnic pro závodění na sezónu 
2022. Pořadí na startovní listině se řídí vydaným řádem – viz stránky www.sportorlice.wz.cz 
Časový limit: pro všechny kategorie sjezdu je stanoven limit 100 minut. 
 
 
 

přihlášky: do 4. 5. 2022 
při prezentaci 

7. 5. 2022 

Závod pramic P5 500,- 600,- 
Kánoe R2, C2 100,- 150,- 
Kajak K1 50,- 70,- 



PROPOZICE ZÁVODU raftů R4 -  Orlický raftový sjezd  
 
EXTRÉMNÍ DÉLKA!  
5 JEZŮ!!  
NETRADIČNÍ ZPŮSOB STARTU!!!  
3. závod Českého poháru v raftingu R4 ve sjezdu kategorie U19 
Veřejný závod v raftingu R4 ostatních kategorií (dospělí, U23, veteráni) 
 
Pořadatel: Svaz vodáků České republiky  
Organizátor:  Raft klub Gymnázium Letohrad a Klub vodáků Žamberk  
Kategorie:  Muži, Ženy, Junioři, Juniorky (U19, U23), Veteráni, Veteránky  
Činovníci:  Ředitel závodu: Vratislav Šembera 
    Hlavní rozhodčí: Jan Novák 
  Zástupce SVoČR: Libor Polák 
Startovné:  registrovaní závodníci SVoČR 300,- Kč/závod  

        neregistrování a po termínu přihlášení 400,- Kč/závod  
Přihlášky:  Termín registrace posádek do 3. 5. 2022 (1. mezní čas) 

Termín pro změny členů v posádce 7. 5. 2022 – do 11:30 hod. (3. mezní čas) 
- členové SVoČR - pouze elektronicky na: app.svocr.cz  
- neregistrovaní ve SVoČR: drahomira.rehakova@lsg.cz    

Kontakt:  Dáda Řeháková, drahomira.rehakova@lsg.cz   
    Vratislav Šembera, tel. 777 022 810; vratislav.sembera@lsg.cz   

Trať:   řeka Divoké Orlice z Nekoře do Žamberka, délka cca 10,3 km  
obtížnost WW I - II, průtok cca 12 m3  

Start:   Nekoř – louka u objektu firmy Mecawel spol. s.r.o (bývalá Horalka), ř. km: 55,0  
GPS: 50.0631117N, 16.5321072E 

Cíl:   Žamberk – most u soutoku s Rokytenkou, ř. km: 44,7  
GPS: 50.0961922N, 16.4589769E 

Časový plán:  10:30 – Zahájení prezentace (2. mezní čas) – v místě startu 
11:30 – Ukončení prezentace (3. mezní čas) 
11:30 – 11:50 hod výklad trati a způsobu startu  
12:50 hod - start raftů R4 (skupinový), pravý břeh  
14: 30 vyhlášení výsledků (cca půl hodiny po dojetí závodu) 
TOMBOLA 

Provedení stratu:  
a) start posádek po skupinách, cca 70 m od břehu; následuje běh s člunem ve vytyčeném koridoru; 
každá posádka má na břehu určené místo, kde po doběhu nasedá do člunu  
b) jedna skupina – 5 lodí; zařazení do skupiny a pozice lodi ve skupině dle aktuálního pořadí v ČP – star-
tuje se od nejlepších  
c) při nedodržení termínu přihlášky či dodatečné prezentaci bude loď odstartována v poslední skupině 
bez ohledu na aktuální pořadí v ČP  
d) v čase startu se celé závodní pole po skupinách seřadí v místě startu na startovních pozicích; jednot-
livé skupiny budou odstartovány ve vlnách s odstupem cca 1 minuty – celé startovní pole tak bude od-
startováno během max. 10 minut.  

Upozornění: s ohledem na způsob startu prosíme o dodržení kázně a dostavení se na start s dostatečným 

předstihem.  
Vybavení:  povinné: přilba a plovací vesta 

doporučené: házečka, náhradní pádlo, neopren 
 

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým plavcem. Závodí se dle platných pravidel SVo-
ČR. 

 



INFORMACE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY 
 

Pouštění vody na Divoké Orlici je pro všechny druhy vodáků každoroční vítanou příležitostí ke splutí této řeky.  
SVoČR ovšem zajišťuje vodu především pro své závody – prosíme tedy  o ohleduplnost turistů a cestovek vůči 

závodníkům.   
Pořadatel upřímně děkuje ukázněným návštěvníkům - vodákům, kteří umožní svým chováním na řece i mimo 
ni důstojný a regulérní průběh závodů.  
 
Závod se uskuteční za všech podmínek. V případě nedostatku vody, nebo nepovolení závodu bude závod od-
volán.  
 
Upozornění: Z bezpečnostních důvodů je závodní trať během závodu od 12,00 do 15,00 uzavřena pro všechny 
lodě, které se nezúčastní závodu. Prosíme turisty, aby využili možnosti sjet si Divokou Orlici v dopoledních ho-
dinách a nenarušovali sportovní úroveň závodu!!!  Za jejich pobyt na vodě a v okolí nenese pořadatel žádnou 
zodpovědnost. Zvýšený průtok bude od ranních hodin. Upozorňujeme, že v obci Nekoř bude zakázáno zasta-
vení a nastupování do lodí.  
 
Parkování na startu: Parkoviště je otevřeno na louce u fy MECAWEL (Horalka) v Nekoři. Jinde v Nekoři je zákaz 
zastavení – kontrolováno policií ČR. Poplatek za celodenní parkování je 20,- Kč ve prospěch místní organizace 
hasičů - prosíme o pochopení a o dodržení! 

Parkování v cíli: parkoviště u objektu továrny, případně na přilehlých komunikacích; bez poplatku 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje  
Možnosti stravování: a) občerstvení závodníků – v obvyklém rozsahu v režii organizátora  

 b) další (zajímavé) možnosti občerstvení v prostoru cíle  
Popis tratě: (obtížnost WWII) 

 0,0 km - start všech kategorií na pravém břehu 
 2,5 km - jez v Líšnici je možno sjíždět, nebo přenášet vlevo 
  3,5 km - jez v Líšnici povinnost pro P5, K2 a K1 přenášet do starého řečiště, pro R4 a R2 sjíždět 
  7,7 km - gumový jez na koupališti v Žamberku, sjízdný pro všechny 
  9,6 km - jez v Žamberku u Mosilany - lze sjíždět, nebo přenášet vpravo 
10,2 km - jez nad soutokem s Rokytenkou lze sjíždět, nebo přenášet vlevo 
10,5 km - cíl asi 5m před mostem 

Ceny: Pramice: 1. - 5. místo diplom a věcné ceny 
    1. - 3. místo pohár, navíc 1. místo na 1 rok věčně putovní pohár. Ten je nutno 14 dní před  

dalším ročníkem vrátit pořadateli 
Kánoe a kajaky: 1. - 3. místo diplom a medaile, věcné ceny 
Rafty: 1. - 3. místo diplom a medaile, věcné ceny 
 

TOMBOLA: všichni závodníci obdrží při prezentaci slosovatelné lístky do tomboly, která bude vylosována po 
vyhlášení výsledků všech kategorií. Můžete se těšit na zajímavé ceny, především vodácké vybavení (např. pád-
la, lodní vaky, ochranné obaly…) 
 
 
 
 
 
     Vratislav Šembera a Josef Suchodol    Drahomíra Řeháková 
             Klub vodáků Žamberk                   Raft klub Gymnázium Letohrad 


