
 
 
 
Definice kategorií a disciplín paddleboardingu - ČFSUP 
2018. 

 
S cílem sestavení co možná nejlepšího kalendáře soutěží v paddleboardingu navrhuje ČFSUP postupovat 
při zařazování sportovních podniků do kalendáře SUP 2018 ve smyslu následujících zásad: 
 
 
PADDLEBOARDOVÉ KATEGORIE A DISCIPLÍNY ČFSUP 2018 
 
 

1) ELITE 
Muži    libovolný plovák do 14‘ dle technického předpisu ISA  
Ženy    libovolný plovák do 14‘ dle technického předpisu ISA 
Master  40+ let  libovolný plovák do 14‘ dle technického předpisu ISA      (1978+)  
Junioři  do 18 let libovolný plovák do 12‘6‘‘ dle technického předpisu ISA (- 2000) 
 
Soutěže:  MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY + ČESKÝ POHÁR 
Disciplíny: LONG DISTANCE, TECHNICAL RACE, SPRINT 
Doporučujeme vyhlašovat dané kategorie pouze při účasti alespoň 3 závodníků 
 
 
2) SPORT 
Muži    libovolný nafukovací plovák do 14‘   50 % vzdálenost 
Ženy    libovolný nafukovací plovák do 14‘   50 % vzdálenost 
Master  40+ let  libovolný nafukovací plovák do 14‘      (1978+) 50 % vzdálenost 
Junioři  do 18 let libovolný nafukovací plovák do 12‘6‘‘ (- 2000) 50 % vzdálenost 
 
Soutěže:  MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY + ČESKÝ POHÁR 
Disciplíny: LONG DISTANCE, TECHNICAL RACE, SPRINT 
Doporučujeme vyhlašovat dané kategorie pouze při účasti alespoň 3 závodníků 
 
 
3) HOBBY  
Muži    libovolný plovák do 12‘    25 % vzdálenost 
Ženy    libovolný plovák do 12‘     25 % vzdálenost  
Master  40+ let  libovolný plovák do 12‘ (1978+)  25 % vzdálenost 
Junioři  15-18 let libovolný plovák do 12‘  (2003-2000)  25 % vzdálenost 
Starší žáci  13-14 let libovolný plovák do 12‘ (2005-2004)  25 % vzdálenost 
Mladší žáci do 12 let libovolný plovák do 12‘ (- 2006)  10 % vzdálenost 
 
Soutěže:  VOLNÉ ZÁVODY + ČESKÝ POHÁR 
Disciplíny: TECHNICAL RACE, BEACH RACE 
Doporučujeme vyhlašovat dané kategorie pouze při účasti alespoň 3 závodníků 
 
 



DEFINICE DISCIPLÍN MČR + ČP SUP 2018 
 

1) LONG DISTANCE 
Závod na převážně přímé trati s případným zařazením přeběhu, hromadný start z vody. 
     
    ELITE    SPORT   
Délka závodu :     cca.12-20km  6-10km (v případě maratónů dle vypsání závodu) 
 
2) TECHNICAL RACE 
Závod na okruhové trati s možným zařazením přeběhů, hromadný start ze břehu příp. z vody. 
6-8 točných bójí, trať v blízkosti břehů, cca. 500-600 m / kolo závodu 
     
    ELITE    SPORT  HOBBY  
Délka závodu:     cca.4-5km  cca. 2-2,5km  cca.1,5km 
 
3) SPRINT 
Závod na přímé trati, start po skupinách z vody. 
Rozjížďky po skupinách 6-9 závodníků, s postupovým klíčem do finálové jízdy 
     
    ELITE    SPORT   
Délka závodu:     200 m   100/200 m   
 
4) BEACH RACE 
Závod na okruhové trati se zařazením přeběhů, hromadný start ze břehu. 
3-4 točné bóje, trať v blízkosti břehů, okruh cca. 150-200 m / kolo závodu 
S použitím jednotných plováků poskytnutých pořadatelem 
Rozjížďky po skupinách 6-10 závodníků, s postupovým klíčem do finálové jízdy 
     
    HOBBY muži HOBBY ženy/junior HOBBY děti  
Délka závodu:     cca. 0,6km  cca.0,4km   cca. 0,2km 
 
 
 


