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Podstatou závodu je zdolání vytyčené trati posádkou na plavidle v co nejkratším čase při respektování pravidel.
Závodu se mohou zúčastnit pouze plavidla, u kterých se k pohybu požívá pouze pádel (nikoli plachet, motorů, apod.).
Minimální počet osob na plavidle je 1 člověk, maximální počet je omezen kapacitou plavidla určenou jeho výrobcem.
Závod bude vypsán pro tyto lodní třídy:
• seakayak single/double – závodní/turistický
• kanoe C1/C2 – závodní/turistická
• paddleboard – závodní/nafukovací
• raft
Registrace závodníků probíhá přes webové stránky www.slavia-pojistovna.cz v termínu od 13. 5. 2019 do 9. 8. 2019 a za podmínek tam
uvedených.
Na základě registrace závodníků a po splacení registračního poplatku budou plavidlům přidělena startovní čísla.
Pokud se do závodu přihlásí alespoň 5 plavidel stejné lodní třídy (např. raft), může závodní komise zařadit tuto lodní třídu do samostatného
hodnocení. Všechny lodě jedou v celkovém pořadí (over - roll) a v lodní třídě, do které se přihlásili. V pochybnostech o zařazení do jednotlivé lodní třídy rozhoduje závodní komise.
Závodník může k závodu použít vlastní loď, nebo loď z půjčovny zařízené pořadatelem.
Závod je organizován na 4 dny s přespáním na tábořištích (celkem třikrát) ve stanu, který si obstarává každý účastník samostatně.
Lodě budou uskladněny na noc na hlídaném místě určené pořadatelem. Na tábořišti bude k dispozici pitná vody, záchody (nebo mobilní
záchody) a stánky s občerstvením. Nelze zaručit, že na všech tábořištích bude možnost sprchování.
Výdej startovních čísel bude ve dnech 12. a 13. srpna 2019 v pobočce SLAVIA Pojišťovna na adrese Revoluční 1, 110 00 Praha 1, a to v době
od 9:00 do 18:00 a dne 14. srpna 2019 od 15:00 do 18:00 v loděnici HG Sport, ulice Vodácká 136, 170 00 Praha 7 - Trója. Na stejné adrese lze
zabezpečit i nocování pro účastníky závodu ze 14. na 15. srpna 2019.
Start závodu je ve čtvrtek 15. srpna v Praze, cíl závodu je 18. srpna v Drážďanech. Na trase závodu budou 3 nocování v tábořištích.
Před startem každého dne závodníci předají pořadateli batoh (dray bag) o max. objemu 50 litrů na osobu, na kterém musí být viditelně
označen startovním číslem lodi. Pořadatelé přepraví zavazadla z místa startu do místa nocování a cíle.
Na každém plavidle musí být nalepeno startovní číslo, a to na obou bocích, aby bylo viditelné ze břehu pro potřebu pořadatelů a závodní
komise.
Start každé etapy závodu je průběžný a záleží pouze na závodnících v kolik hodin se rozhodnou odstartovat. Start bude otevřen od 6:30
do 9:00 každý závodní den. Závodníci startují na břehu, po vyznačení času startu v počítači rozhodčích snesou loď na nejbližším možném
místě k vodě, nastoupí do ní a pokračují plavbou.
Závodník smí bez penalizace přijmout pomoc jiného závodníka, nebo pořadatele, ale nesmí přijmout pomoc třetí, na závodě nezúčastněné, osoby. Pokud by tak učinil, bude penalizován připočtením času 60 minut k jeho výslednému času v daném dni.
Závodníci jsou povinni beze zbytku respektovat pokyny pořadatelů a závodní komise, dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních
účastníků závodu. Závodníci musí používat všechny záchranné pomůcky, které budou uvedeny v závodní směrnici.
První tři dny bude délka trati stanovena na cca 60 km, poslední den na cca 30 km. Během závodního dne budou na břehu zpravidla dvě
občerstvovací stanoviště (zpravidla na 20 km a 40 km), na kterém si závodníci mohou doplnit pití a jídlo.
Závodník má povinnost projet cílem nejpozději do 21:00 závodního dne. Pokud limit závodu nestihne, bude mu do výsledků daného dne
započítán čas nejpomalejšího závodníka, který v časovém limitu projel cílem v tomto závodním dni, navýšen o 60 minut penalizace.
V cíli závodníci vystoupí na břeh a i s lodí proběhnou označeným cílem. Současně jim bude zaznamenán jejich cílový čas pro daný den.
Ve dnech 15.–17. 8. 2019 bude vyhlášení výsledků závodního dne vždy v 21:30, a to v jednotlivých lodních třídách a celkově za daný den,
resp. v součtu časů za všechny startovní dny.
Poslední závodní den bude neděle 18. srpna 2019 a limit trati je omezen tak, že všichni závodníci musí proplout cílem do 15.00. Vyhlášení
výsledků posledního závodního dne a celkových výsledků bude v 15.30.
První tři posádky v jednotlivých lodních třídách obdrží od pořadatele závodu poháry.
Další podrobnosti týkající se pravidel, vybavení, trasy závodu apod. obdrží závodníci nejpozději týden před startem a budou také na nástěnce v cíli resp. startu každého dne závodu.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Dopravu lodě z cíle si obstarává závodník sám, pokud nemá loď z půjčovny zajištěné pořadatelem. Po dohodě s pořadateli lze objednat
transport lodí zpět do Prahy do místa startu závodu.
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SLAVIA POJIŠŤOVNA WATER TOUR 2019
Na základě obdržených podnětů jsme připravili další možnosti, jak je možné závod absolvovat:
• štafetový závod družstev, kdy se členové družstva střídají po 20 km a poslední den závodu po 10 km,
• zkrácený závod na 90 km z Ústí nad Labem do Drážďan ve dvou etapách od soboty 17.8. 2019 do neděle
18.8.2019
• organizovaná vyjížďka na kolech s měřeným časem, kdy účastníci musí projet jako vodáci občerstvovacími
stanicemi, ale jinak si každý volí svou trasu do cílů jednotlivých etap.
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