Zpráva o MČR v raftingu
Závod a typ:
Konaný dne:
Zástupce Svazu:
Pořádající klub:
Hlavní rozhodčí:

MČR R4muži, ženy, veteráni, 1.ČP a2.ČP, EP, Baraka cupR2
16. - 17. 6.2018
Hanka Heralová_tajemnice
SK Žižkov / RK STAN
Šembera Vratislav - KV Letohrad

Účast byla téměř stejná jako v roce 2017. 42 posádek, z toho 2 posádky z Japonska, 3 posádky ze Slovenska. Baraka
cupu R2 se zúčastnilo 12 posádek. 3. rokem fungoval model 2 závodů v jednom víkendu. Počasí nám přálo, voda
krásně teplá, teklo 12,5 m3/sec .
V pátek oznámilo povodí Vltavy, že je nutno zkrátit počet plánovaný počet hodin vody pro nízký stav hladiny
v přehradě. Byli jsme se nuceni zkrátit o hodinu páteční trénink a uspořit čas vypínáním vody hned po skončení
jednotlivých závodů. Po těchto opatřeních již nebyl problém časový harmonogram dodržet.
Během slalomu pracovalo 19 rozhodčích na 14ti brankách, pokaždé ve dvou závodech na rozdílných tratích.
Každá trať měla své záludnosti a nejedno pěkné technické brankoviště. Během závodů mezinárodní školitel
rozhodčích IRF Jozef Kytka společně se Standou Hájkem vyškolili nové 3 mezinárodní rozhodčí IRF pro ME
v Čunovu (Slovensko).
Mimo rozhodčích se na organizaci podílelo asi 40 členů RK STAN. Zhruba 12 z nich pracovalo v areálu již
od čtvrtka, zbytek dorazil v pátek během dne.
Závodníci, kteří se zúčastnili všech 4 závodů, dostali slevu na startovném celkem 200 Kč za posádku,
Pořadatel mimořádně zajistil pitný režim pro všechny nejen formou lístků na večerní pivo, ale také na kofolu, na 2
jídla. Rozhodčím pořadatel rozdal trička s logem 22. ročníku raftové Trnávky, zajistil jídlo, nápoje a ubytování po oba
dny zdarma. Všechny tyto požitky byly umožněny také díky dotacím Svazu a Kraje Vysočina. Veškeré další náklady
na pořádání tak nesl raftový klub. Občerstvení zajistil majitel hotelu Kocanda. Přes drobné nedostatky proběhlo ke
spokojenosti obou stran, v neděli trochu vázlo zásobování jídlem, způsobené asi brzkou pauzou k obědu (10hod.)
Velmi úspěšné bylo sobotní vystoupení kapely Corbells, stále obležen byl stánek s exotickým rumem a úspěšná byla i
pořadatelem zorganizovaná tombola o vodácké i nevodácké ceny. V 11hodin večer se spustil ohňostroj. Celkové
náklady závodu činily zhruba 200 000 Kč Z této ceny je nezanedbatelná suma za počtáře se 4 řádkovou světelnou
tabulí, umístěnou uprostřed kanálu. Tabule byla dobrým pomocníkem pro komentáře v průběhu závodu i pro
sledování pohybu na prvních 3 místech.
Okamžitě byly vyvěšovány průběžné výsledky. Vzhledem k dvěma tratím slalomu byly instalovány 2 informační
tabule.
Partneři :
Jménem pořadatele děkuji všem našim partnerům. Ceny jsme v tomto ročníku sponzoři věnovaly hlavně do
tomboly. Celkové hodnota přesáhla 20 000 Kč a věnovaly je firmy Hiko, Růžová čajovna, Pivovar Prazdroj,
Ohňostroje Krupička, Lula-výrobce pádel, Petr Panenka, Michal Bluma a pořádající oddíl.
Nejlepší v závodě MČR ve slalomu a sprintu byli dekorováni medailemi.
PROPAGACE : upoutávky na závody proběhly v radiu Beat, na dostupných webových stránkách svazu a
pořádajících oddílů, FCB, byly vyvěšeny plakáty v okolí a v areálu. Při závodech fotil oficiální fotograf svazu.
Výsledky a fotodokumentace by se měla vyskytovat na www.kanoe.cz, www.rkstan.cz, a facebooku Svočr, rk stan, a
Trnávka

Výsledky:
Nejlépe se vedlo našim veteránským závodníkům. Posádka „HRT“ ve své kategorii jeden slalom vyhrála,
v druhém(MČR) byla druhá, a stejné místo brala i ve sprintu MČR. Posádka „Zatím B“ byla v prvním sprintu třetí.
Naše členka Karolína Kocmanová obsadila se svou posádkou druhé místo MČR ve slalomu a třetí místo ve sprintu.
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