
 
 

Název akce: Water Tour 2022 – Vltava 

Termín konání: 19. 8. - 21. 8. 2022 (etapy závodu: sobota + neděle), příjezd na rezervované ubytování a 

k registraci do závodu vč. cyklo vyjížďky v pátek 19. 8. 2022. 

Pořadatelé: Slavia pojišťovna Sport team z.s. a Slavia pojišťovna a.s. 

Druh akce:  dvoudenní maraton na vodě v délce etap 48 km a 18 km. První etapa Solenice – Slapy 

Skalice. Druhá etapa Slapy /Třebenice – Vrané nad Vltavou. 

Lodní třídy:  Seakayak – single/seakayak – double, kanoe – single/kanoe – double, paddleboard.  Dále 

možnost seakayak – hlídky (členové se střídají). Všechny lodní třídy startují společně.  

Lodě si každý zajišťuje sám. Avšak přeprava lodí z kempu k místu startu bude pro účastníky 

zajištěna a hrazena pořadatelem.  

Závodní etapy: 1.etapa – Solenice – Kemp Slapy Skalice / 48 km – občerstvovací stanice u přehrady Kamýk 

nad Vltavou 

                                           2.etapa – Slapy / Třebenice – Kemp pod Mostem ve Skochovicích – občerstvovací stanice 

u přehrady Štěchovice 

Souběžná akce:  Souběžně jsou doporučené cyklo vyjížďky: 

                                           Okruh 1 - Kamýk nad Vltavou – Třebnice – Kamýk nad Vltavou / 29 km, občerstvovací 

stanice na startu u přehrady Kamýk nad Vltavou 

                                           Okruh 2 - Vrané – Zvole – Vrané / 13 km, občerstvovací stanice na startu v Camp pod 

mostem ve Vraném nad Vltavou. 

 

Místo zázemí závodu:  Kemp Slapy Skalice, 252 08 Slapy 382,  http://www.slapy-ubytovani.com/ 
 
Doba startu:   vždy v 10:00 hod. ráno / cyklo-vyjížďky vždy v 11:00 hod. ráno 

Traťový limit:   vždy do 18:00 hod. večer 

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

obytném autě, případně v penzionech v okolí.  

V případě zájmu máte možnost zprostředkování rezervace ubytování v místním kempu – 

stanové místo/chatka = při registraci prosím sdělit váš požadavek včetně počtu osob! 

Nejzazší termín sdělení požadavků na ubytování je však do 10. 8. 2022! 

Stravování:   Vlastní, nejen pro snídaně lze využít celodenní kiosek v kempu od 7:30 hod. 
V sobotu večer je zajištěná večeře v kempu, která je hrazená pořadatelem. 
Občerstvovací stanice pro účastníky akce: nápoj, voda, ovoce, sušenka apod. – vše v ceně 

startovného.  

Startovné:  200 Kč za osobu při on-line rezervaci a bezhotovostní platbou do 31. 7.  

Při on-line rezervaci a bezhotovostní platbou od 1. 8. do 14. 8. za 400 Kč,  

na místě za 600 Kč. Ve startovném není zahrnuto ubytování a stravování, to si hradí každý 

účastník akce sám. Ve startovném je zahrnuta pořadatelská služba, občerstvení pro 

každého účastníka během závodu, večeře v sobotu večer v rámci doprovodného 

programu a ceny pro vítěze. 

http://www.slapy-ubytovani.com/


On-line registrace:  Průběžně od 20. 7. 2022 do 14. 8. 2022 zasláním e-mailu na adresu pořadatele: 

watertour@slavia-pojistovna.cz. Platba startovného bezhotovostně na účet pořadatele. 

 

Registrace:  V pátek 19. 8. 2022 od 18:00 hod do 20:00 hod. u registračního stánku Slavia pojišťovny           

v kempu, případně v sobotu 20. 8. 2022 ráno od 8:00 do 8:30 hod. (možnost platby 

startovného v hotovosti při registraci). 

Start:  Startovní čáru tvoří kolmá linie mezi břehem a vlajkou SLAVIA pojišťovny. 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 být lodě vyrovnány za startovní 

linií. Loď, která se dopustí předčasného startu, se musí vrátit zpět za startovní čáru 

po provedeném startu nebo bude diskvalifikována (DNS). 

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

zkrácen na pomocné cílové čáře. 

Cíl:  Cílová čára je tvořena pomyslnou kolmicí vlajky na břehu. Cílovou čáru tak účastníci 

protnou v okamžiku, kdy projedou pomyslnou kolmicí.  

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 alkoholických nápojů během závodu není dovoleno. Všichni závodníci musí mít 

během celého závodu nasazeny záchranné vesty o předepsané nosnosti. 

Pojištění:  Není součást startovného. Lze u pořadatele sjednat pojištění občanské odpovědnosti, 

které zahrnuje i odpovědnost 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 se v cíli 

připočte 60 minut penalizace. 

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

posledního závodníka v neděli, nejpozději v 17:00 hod. 

Doprovodný program: Sobota večer – posezení u táboráku s kytarou.  
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