14.srpna 2022, Lipno nad Vltavou
závod Mistrovství ČR a nominační závod v kanoistickém maratonu
Datum:

neděle 14. srpna 2022

Místo:

Lipno nad Vltavou, Marina, https://mapy.cz/s/kehezavana

Trať:

Dle pravidel rychlostní kanoistiky pro rok 2022 pro maratonské závody (1 kolo 3,75 km s jedním přeběhem.
30 km na 8 kol se 7 přeběhy pro kajak muži
26 km na 7 kol se 6 přeběhy pro kajak ženy, kánoe muži a kajak U23 muži
22 km na 6 kol s 5 přeběhy pro kánoe ženy, kajak U23 ženy, kánoe U23 muži a kajak junioři
18 km na 5 kol se 4 přeběhy pro kajak i kánoe juniorky, kánoe junioři a veteráni kajak muži
v kategoriích A – E do 59 let
15 km na 4 kola se 3 přeběhy pro veteránky a veterány kanoisty v kategoriích A – (E do 59 let)
15 km na 4 kola bez přeběhů pro veterány F – G (60 let a starší)

Program:

9:00
10:00
12:00
13.00
14:00

porada (v activ pointu u místa startu a cíle)
start první kategorie, následují další v krátkém časovém rozmezí
společný start veřejného závodu na 10 km (3 kola se třemi přeběhy) K1, C1
dětský závod na 3,75 km K1, C1
slavnostní vyhlášení výsledků na velkém pódiu

Kategorie:

K1 muži, junioři, veteráni
C1 muži, junioři, veteráni
K1 ženy, juniorky, veteránky
C1 ženy, juniorky
Veřejný závod ve stejných kategoriích jako MČR

Přihlášky:

přes ČSK, veřejný závod na 10 km na www.sportgroup.cz

Startovné:

dle směrnic ČSK, veřejný závod na 10 km 100,- Kč, dětský závod zdarma

Ceny:

závod MČR mistrovské medaile a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii
veřejný závod medaile a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii

Parkování:

pouze na veřejných parkovištích, lodě možno dopravit autem do 8.30 hodin přímo na místo startu
veřejné parkoviště https://mapy.cz/s/punuvemufa

Mistrovství ČR a veřejný závod se koná v rámci ČEZ Lipno sport festivalu www.lipnosportfestival.cz
za pořádající KVS PRAHA

August 14th, 2022, Lipno nad Vltavou
Czech national championship, Canoe maraton
Date:

Sunday, August 14th

Místo:

Lipno nad Vltavou, Marina, https://mapy.cz/s/kehezavana

Race course:

according to the present canoe marathon rules valid for 2022 (each lap 3,75km with one portage)
30km - 8 laps with 7 portages for men´s kayak
26km - 7 laps with 6 portages for women´s kayak, men´s canoe and men´s U23 kayak
22km - 6 laps with 5 portages for women´s kayak, women´s U23 kayak, men´s U23 canoe and men´s junior kayak
18km - 5 laps with 4 portages for both women´s kayak and canoe, men´s junior canoe and men´s masters categories A - E
till 59years of age
15km - 4 laps with 3 portages for women´s masters kayak and men´s masters canoe in categories A - E till 59 years of
age
15km - 4 laps with no portages for all masters categories F-G (60 years of age and older)

Programme:

9:00 team leaders meeting (Active point at the start and nish area)
10:00 start of the rst category, followed by others in a short time period
12:00 mass start of the open public 10km race (3 laps with 3 portages) K1, C1
13:00 kids 3,75km race K1, C1
14:00 results announcement at the big stage

Categories:

K1: men, junior men, masters men
C1: men, junior men, masters men
K1 women, junior women, masters women
C1 women, junior women
Open public race in the same categories as the National championship

Entries:

through the Czech Canoe Federation, open public race entries through www.sportgroup.cz

Starting fee:

according to the Czech Canoe Federation directives, open 10km public race - 100 czk, kids race with no charge

Parking:

only at public parking lots, boats can be dropped in the start area by 8:30
Public parking: https://mapy.cz/s/punuvemufa

This public competition and the national championship is being organized as a part of the ČEZ Lipno sport festival
www.lipnosportfestival.cz
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KVS PRAHA as the organizer

