PROPOZICE
Mistrovství UNITOP ČR posádek Policie ČR na raftových člunech
Mistrovství je otevřená sportovní soutěž, pro všechny policisty, bývalé policisty a občanské
zaměstnance Policie ČR, členy SKP/PSK, zaměstnance MV a studenty škol MV a pozvané hosty.
Ředitel turnaje:

plk. Milan MAJER

Tajemník turnaje:

mjr. Ing. Jiří ZLATNÍK

Hlavní rozhodčí:

FTVS UK Praha – Ing. Pavel PŘINDIŠ

Realizační tým – technické zabezpečení:
plk. JUDr. Vladimír TAKÁČ
kpt. Bc. Jiří RONOVSKÝ
kpt. Mgr. Roman PAVLÍK
Pořadatel:

SPS Prezidium Praha ve spolupráci se skupinou služební přípravy Ředitelství
služby cizinecké policie

Datum konání:

15. září 2021

Místo konání:

cvičný kanál v Tróji, ulice Vodácká 789/8, Praha 7 - Trója

Prezentace:

od 8:30 do 9:00 hodin
při prezenci se každý člen posádky prokáže platným služebním průkazem

Zahájení soutěže: v 9:00 hodin
Doprava:

individuální

Kategorie:

R4 - raft se čtyřčlennou posádkou, posádky mužské a smíšené (nejméně jedna
žena)

Stravování:

v kantýně sportovního areálu na vlastní náklady, pořadatel zajišťuje pitný režim

Ubytování:

není zajištěno

Výstroj:

pořadatelé zajistí rafty (coloredo), pádla, záchranné vesty a ochranné přilby

Rozlosování:

startovního pořadí bude provedeno 14. 9. 2021 od 09:00 do 09:30 hod.

Přihlášky:

zasílejte na skupinu služební přípravy ŘSCP:
e-mail jiri.zlatnik@pcr.cz - intranet, rscp.ssp@pcr.cz - internet,
nebo faxem 974 841 080

Informace:

plk. JUDr. Vladimír Takáč tel. 974 841 395, 603 190 318, nebo
mjr. Ing. Jiří Zlatník tel. 974 841 277, 603 190 681
Uzávěrka přihlášek je dne 8. září 2021

Soutěž není samostatně pojištěna.
Techn. popis tratě: - umělá slalomová dráha v Praze –Tróji,
- obtížnost WW 3-4,
- délka 350 m, šířka 12 m, rozdíl hladin 3,6 m, průtok 15 m 3/s,
- na trati závodu pro slalom bude vytýčena jedna protivodná branka, jejíž
neprojetí bude znamenat diskvalifikaci posádky a dále budou vytýčeny dvě
povodné branky v případě doteku na bráně bude posádka penalizována 5
trestnými sekundami, v případě neprojetí 50 sekundami, které se budou
připočítávat k celkovému času posádky
- start – od bójky na začátku tratě
Měření:

ruční s přesností na jednu desetinu sekundy

Protesty:

Veškeré námitky podávají písemně vedoucím závodu pouze vedoucí družstev.
Protesty jsou podmíněny vkladem 200,- Kč, který propadá, v případě zamítnutí,
ve prospěch spolupořadatele. Námitky, týkající se sporných otázek vzniklých
v průběhu závodu, proti výroku časoměřičů, proti rozhodnutí brankových
rozhodčích nebo proti chování závodníků na trati, je nutno podat co nejdříve,
nejpozději však 20 minut po zveřejnění podkladů ke stížnosti.

Bezpečnostní podmínky: Závodníci musí být dobrými plavci. Závodníci startují na vlastní
nebezpečí a odpovědnost. Pořadatele nelze činit odpovědné za nehody nebo
hmotné škody vzniklé během závodu. Závodníci jsou povinni použít ochranné
přilby a plovací vesty. Doporučena je obuv do vody.
Záchrana ve vodě je zajištěna potápěči a záchranáři na břehu.

PŘIHLÁŠKA
k II. ročníku Mistrovství UNITOP ČR
závodu posádek PČR na raftových člunech
konaného dne 15. září 2021 v Praze

Den konání závodu:
Místo konání závodu:

15. září 2021
cvičný kanál Trója v Praze 7

Název přihlašované posádky:

……………………………………………………………………

Kategorie (muži, smíšená posádka): …………………………………………..
Jména soutěžících:

velitel: …………………………………………..
členové: …………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Kontaktní telefon a e-mail:

…………………………………………..

Upozornění:
Každý závodník může startovat maximálně v jedné posádce.

Dne:
……………………………………………
podpis a razítko vysílajícího útvaru

