
 

MČR v para-paddleboardingu 
 

Jeden ze dvou nejvýše bodovaných  a posledních započítávaných závodů naší pohárové 
sezóny se koná na přehradě Jesenice. Závod je součástí Českého poháru 
v paddleboardingu s bodovou hodnotou 3000 bodů.  

 

S podporou TJ Lokomotiva Cheb oddíl jachtingu a paddleboardingu a Města Chebu bude 
závod uskutečněn na koupališti Dřenice. 

 

KDY: pátek-neděle 19.8.-21.8.2022 
KDE: Cheb, koupaliště Dřenice, Přehrada Jesenice, GPS 

COVID-19 INFO: Závod proběhne v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními vydanými 
Vládou ČR. ⮞ V současné době nejsou žádná omezení pro venkovní sportovní akce. Pokud 
máte příznaky Covidu nebo se necítíte dobře, zůstaňte prosím doma. 

 
REGISTRACE: Přihlášky a platby předem zde: Para-paddleboardisté se hlásí individuálně u 
Ivana Nestávala, který má na starosti startovní listinu. 
 
Pořadatel: 

Aktivně s vozíkem – MČR para-paddleboarding, kontakt: 
ivan.nestaval@aktivnesvozikem.cz, tel: 724 018 111 

TJ Lokomotiva Cheb oddíl jachtingu a paddleboardingu, kontakt: Marek Fiala, email: 
marekfiala (zavináč) email.cz , tel: +420603252631 

Česká Federace Stand Up Paddle, administrace@cfsup.cz 

Facebook událost: ZDE  

Program závodů: 

Předběžný program závodu. Může se drobně změnit s ohledem na aktuální situaci a počasí. 

Kategorie para-paddleboarding 

 Závody se jedou na zapůjčených plovácích + pádle se sedačkou, pokud máte své vlastní 
vybavení, kontaktujte prosím Ivana Nestávala.  
 

 Kategorie Vrozené vady a amputace – muži, ženy 
 Kategorie Vozíčkář – muži, ženy 

Disciplíny – povinné PFD (Restube k zapůjčení na místě závodu) 

 Sprint – rovný závod na 200 metrů bez otočky 
 Long distance – delší závod kolem bójí – cca 2km s bójemi 



◐ Tituly Mistrů se vyhlašují na základě součtu časů z obou disciplín dle přepočtu Factor systému. 
Klasifikace proběhnou při prezentaci závodníků na místě. 

1) STARTOVNÉ 

►Para-paddleboardisté – neplatí. Hrazeno klubem Aktivně s vozíkem. 

20.8. - sobota 
09.15 - 10.30 = registrace 
11.30 = předzávodní meeting SPRINT, MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU - 
sprint   
12.00 = SPRINT   
15.00 = předzávodní meeting MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU - sprint   
15.30 = SPRINT -  MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU 
16.30 = předzávodní meeting DRAGON SUP – sprint 
16.45 = SPRINT MČR DRAGON SUP 
17.15 = předzávodní meeting MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU – long distance 
17.30 = LONG DISTANCE -  MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU 
17.45 = předzávodní meeting DRAGON SUP – long distance 
18:00 = LONG DISTANCE – MČR DRAGON SUP   
19.30 = vyhlášení vítězů ve SPRINT, MČR DRAGON SUP overall, MČR v para-
paddleboardingu  
 
 
2) PRAVIDLA 
 

- Závodí se dle platných pravidel České Federace Stand Up Paddle, které jsou v souladu 
s pravidly ISA (ISA Rulebook 2022) 
 

1. Závodí se v duchu fair play.  
2. Draftování (jízda za sebou): nepovolené kombinace muži-ženy/ženy-muži/plavidlo-

závodník 

3. Pravidlo chování na bójkách (ISA Rulebook 2022, str.48): 

1. Závodník nesmí druhému závodníkovi bránit ve vykonání jeho akcí jako je běh, 
zatáčení nebo pádlování.  

Když se blížíte k bóji: 
2. A oba závodníci jsou „nastejně“ – přednost má závodník uvnitř (tj. blíže k bóji), 
který si vybírá stopu. 
3. Za „nastejně“ je považováno, pokud ani jeden ze závodníků nevede více jak o 
polovinu boardu. 
4.Pokud má jeden závodník více jak polovinu boardu před špičkou druhého 
závodníka, pak tento vedoucí závodník má právo si zvolit stopu i když je na venkovní 
pozici. 

Závodník se během celého závodu tj. i při otáčení na bóji a po dobu konání celé 
sportovní akce vyhnout nesportovnímu chování. Jinak riskuje penalizaci nebo 
diskvalifikaci. 

Nesportovním chováním je (ISA Rulebook, str. 49): 



– Způsobení fyzické újmy za použití jakékoliv části těla, pádla nebo paddleboardu. 
– Použití paddleboardu, pádla nebo těla, které znemožňuje dalšímu závodníkovi k jízdě 
vpřed, otáčení, draftování, startování nebo finišování závodu. 
– Křičení při startu s cílem vyvolat ulitý (neplatný) start. 
– Ničení sportovního materiálu na veřejnosti nebo areálu vyhrazeném pro závodníky. 
– Úmyslné omezování schopností závodníka pádlovat, zatáčet, seskakovat z 
paddleboardu, startovat, ukončovat závod nebo běžet. 

Protest: podání protestu má svůj formální proces. Bude oznámen na předzávodním 
meetingu. 

Penalizace: 

- Předčasný start = +15 sekund 
- Nedodržení trati = diskvalifikace 

Více o pravidlech v Propozice Českého poháru v paddleboardingu 2022 ZDE 

 

4.Občerstvení a stravování. 

Drobné „závodní“ občerstvení bude v prostoru registrace. 
V prostoru plovárny je místní stánek (150 m od registrace), kde je možno koupit 
běžné jídlo na grilu, jakékoliv pití a ostatní. Bude také „posílen“ stánkem přímo 
v prostoru registrace se stejným sortimentem. 
Nejbližší restaurace je v autokempinku Dřenice 
http://www.kempdrenice.cz/cz/stravovani 
vzdáleném 1 km po silnici nebo 600 m po vodě. 
Je možno také jídlo objednat dovážkovou službou z Chebu. 
Cena za cestu z Chebu je například u Pizzerie Da Angelo 70,- Kč. 
http://www.daangelo.org/index.php  
 

5.Ubytování a parkování. 
Prosíme o dodržení zákazu vstupu se psi a kočkami. Nechte prosím své 
mazlíčky doma s babičkou…  
Podařilo se nám vyjednat výjimku a ubytování ve vlastních stanech nebo 
obytných přívěsech či autech je možné přímo v prostoru plovárny. Vstupné na 
plovárnu je: dospělí 80Kč/ děti 40Kč/ rodinné 2+1 120Kč, 2+2 140Kč na den. 
Pro závodníky je zvýhodněná cena na celé závody dospělí 200,- Kč, děti 100,-Kč 
Každý bude mít registrační pásku. 
Po zaplacení bude možný vjezd auty do areálu. Ten je oplocený a bránou může 
projet pouze závodník s doprovodem. Stany je možné mít na fotbalovém hřišti 
(parádní rovná travička) za poplatek 100,- Kč za stan a noc. Cena za obytná auta 
je 250,- Kč a noc. Další jiné poplatky nejsou. Parkování je zdarma jak, uvnitř 
plovárny (do vyčerpání cca 40 míst) tak před plovárnou (cca 50 míst). 
V prostoru plovárny jsou stálé toalety s umyvadlem. Ty budou „posilněny“ 
mobilními WC. Sprchy jsou k dispozici jen venkovní (přece jenom … není to 
kemp… ) 
Další možnosti ubytování v okolí jsou také, ale je nutné zjistit předem obsazenost. 
 



 

 

 

6. Doprovodný program 
Jízda na vlně (každý si může vyzkoušet nechat se „popohnat“ na svém závodním 
plováku vlnou) 
Hudební program v pátek večer po závodě. Shoe Cut a 
Jinozem.   https://bandzone.cz/shoecut/video/8571-constipation.html  

   https://bandzone.cz/jinozem?at=info 

Světelná show na závěr večera v pátek 
Stánek s pončama a dalším od Fluffy style. 
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