
Název akce: SLAVIA Pojišťovna Lipno Tour 2020 

 

Termín konání:  sobota a neděle 22. a 23. 08. 2020 

Druh akce:  dvoudenní maraton v délce etap 50 km a 40 km. První etapa Černá v 

Pošumaví – marina Lipno (v případě špatného počasí Frymburk) a zpět. Druhá 

etapa Černá v Pošumaví – Nová Pec a zpět. 

Lodní třídy:  Seakayak – singl, seakayak – double, kanoe – singl, kanoe – double, 

padelboard. Seakayak singl – dvoučlenné hlídky (jeden jede tam a druhý 

zpět). Všechny lodní třídy startují společně.  

Lodě si každý zajišťuje sám. Možnost půjčení lodí – HG Sport, s.r.o. kontakt: 

Vodácká 835/12, 170 00 Praha 7, Tel: 233 542 825, Email: info@hgsport.cz, 

web: https://www.hgsport.cz/ 

Souběžná akce:  Souběžně bude realizována Organizovaná cyklo-vyjížďka kolem Lipenského 

jezera. 

Místo startu a cíle:  Černá v Pošumaví – kemp Jestřábí 1 (majitel Petr Beneš) 

Doba startu:   vždy v 9.00 hod. ráno 

Traťový limit:   vždy do 19:00 hod. večer 

Ubytování:  ve vlastním stanu, v pronajatých dřevěných chatkách v kempu, 

v mobilhaimech v kempu, ve vlastním obytném autě, v penzionech v okolí,  

v Hotelu Racek nedaleko. Každý si zajišťuje sám, kontakty k dispozici. 

Stravování:   Snídaně vlastní, nebo lze objednat v restauraci v kempu od 8:00 do 9:00 hod. 

PIT STOP – U otočné značky bude občerstvovací stanice pro účastníky akce – 

izotonický nápoj, balená voda, banán, sušenka apod. – vše v ceně 

startovného. Není nutno vystupovat z lodi, lze si vše nechat podat (hodit) do 

lodi od pořadatele. 

Pivo, nebo nealko nápoj a snack po ukončení etapy závodu. 

Oběd a večeře vlastní, nebo lze objednat v kempu, nebo restaurace v okolí. 

Startovné:  200 Kč za osobu při on-line rezervaci a bezhotovostní platbou do 30.6.  

Při on-line rezervaci a bezhotovostní platbou od 1.7. do 14.8. za 400 Kč,  

na místě za 600 Kč. Ve startovném není zahrnuto ubytování a stravování (to 

si hradí každý účastník akce ze svého). Ve startovném je zahrnuta 

pořadatelská služba, občerstvení během závodu, pivo, nebo nealko nápoj  

a snack po ukončení etapy závodu, ceny pro vítěze a diplom pro každého 

účastníka akce. 

On-line registrace:  Průběžně od 27.5. 2020 do 14.8. 2020 zasláním e-mailu na adresu 

pořadatele: Michaela.Kasalova@slavia-pojistovna.cz. Platba startovného 

bezhotovostně na účet pořadatele. 
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Registrace:  V pátek 21. 8. 2020 od 18:00 hod do 21:00 hod. v recepci kempu, nebo v 

sobotu 22. 8. 2020 ráno od 8:00 do 8:30 hod. Platba startovného v hotovosti 

při registraci. 

Start:  Startovní čáru tvoří loď rozhodčích a startovní bóje (žluté barvy). Lodě startují 

z vody s posádkou. Startovní procedura je, že rozhodčí jednu minutu před 

startem zvedne praporek a drží ho vztyčený, v okamžiku startu mávne 

praporkem dolů se současným zvukovým signálem (písknutí, výstřel). Před 

startem musí lodě být za startovní linií. Loď, která se dopustí předčasného 

startu se musí vrátit zpět za startovní čáru po provedeném startu, nebo bude 

diskvalifikována (DNS). 

Otočná značka:  Otočná značka je tvořena bójí (žluté, nebo výrazné barvy), kterou loď musí 

objet pravobokem. Kolmá linie mezi otočnou značkou a jí bližším břehem 

tvoří pomocnou cílovou čáru. 

Pomocný cíl:  V případě nepřízně počasí, nebo jestliže o tom rozhodčí rozhodnou, může být 

závod zkrácen na pomocné cílové čáře. 

Cíl:  Cílová čára je tvořena kolmicí ke břehu, na kterém rozhodčí viditelně umístí 

modrý praporek, a to do vzdálenosti 10 metrů od břehu. Pokud loď mine 

cílovou čáru, musí se do ní zpět vrátit, jinak bude diskvalifikována (DNF). 

Pravidla:  Všichni účastníci musí být vzájemně ohleduplní, všemi dostupnými 

prostředky zabránit kolizi s jinou lodí. V případě nouze jsou povinni 

poskytnout pomoc směřující k záchraně života a zdraví všem ostatním 

účastníkům akce. Závodí se fair play. Závodníkům se zakazuje „jet na vlně“ 

jiné lodi, nebo v její těsné blízkosti a využívat tak větrného stínu. Požívání 

během závodu není dovoleno. Všichni závodníci musí mít během celého 

závodu nasazeny záchranné vesty o předepsané nosnosti. 

Pojištění:  Není součást startovného lze za příplatek sjednat u pořadatele. Lze se pojistit 

u pořadatele pro případ utonutí, úrazu, nebo odpovědnosti za způsobenou 

škodu. 

Poskytování pomoci:  Závodník nesmí přijmout pomoc od třetí osoby s výjimkou osoby pořadatelů 

a rozhodčích, nebo jiného závodníka. Veškeré občerstvení a náhradní díly si je 

povinen vézt sám. V případě přijetí pomoci od třetí osoby nebude 

diskvalifikován, ale k jeho času v cíli se připočte 60 minut penalizace. 

Cyklo-vyjížďka:  Místo startu, otočná značka a místo cíle je identické se SLAVIA Pojišťovna 

Lipno Tour s tím, že se účastník cyklo-vyjížďky musí vždy registrovat u stolku 

rozhodčích. Účastník musí absolvovat vždy jednu polovinu etapy (mezi 

startem a otočnou značkou, nebo mezi otočnou značkou a cílem) po české 

straně přehrady Lipno a druhou po „rakouské“ straně přehrady, k převozu lze 

využít kterýkoli z přívozů (např. v Dolní Vltavici). 

Vyhlášení vítězů:  První etapa v sobotu v 19:00 hod. večer. Druhá etapa a celkové 

pořadí po dojezdu posledního závodníka Lipno Tour, nejpozději v 

17:00 hod. 



Doprovodný program:  Kick the Waves – prezentace karbonových lodí a pádel a další 

vodácké výstroje. Průběžně. 

Sobota večer – táborák s kytarou (v případě deště párty stan s 

muzikou) 


