
111. vodácká turistická

jízda zdatnosti na Sázavě
a  soutěž  étyřčlenných  hlídek  o  cenu  MNV  Týnec n. S.

Pořddó  městský  výbor  ČSTV  Praha  odbor  turistiky
dne  18.  května  1958 '



Ve  snoze  vybudovat  a  dále  rozšiřovat  tradici  vodóckých  turistických  soutěží  o  pro
dolší   rozvoj   vodní   turistiky   bude   uspořódána

111.  vodácká turistická jízda zdatnosti  na Sázavě

a  soutěž  čtyřčlenných  hlídek  o  cenu  MNV v Týnci  n[  Sáz.

1.    Pořcidatel:   Městský   výbor   ČSTV  Prahci   -odbor  turistiky.

2.    Technic.kým   provedením   pověřen  TJ  S`lavoj   Pcic  Praha  9,  odd.  vodni'  turistiky.

3.    Datum   konón]':   18.   května   1958.

4.    Místo:   Sózava   v   úseku   Týnec   n,   Sóz.   -   Pikovice.

5.     Přihilóšky:  do  13.  ikvětnci  1958  nci  adresu:  Jos.  Hvězda,  Ameridkó  39,  Praha  12.
Upozorňujeme,   že   termín   přihlóšek   je   nutno   bezpodmínečně   dodržet.   Do-
dcitečné   přihilášky   do   18.   ikvětna   1958,   8.45   hod.   u   staitu.
Dodatečně   přihlóšení   sta[rtuji'   -   ikromě   pramic   -   až   ipo   odstartovóní   všech
soutěžících.   Vklcid   za   přih!óšeného   účastiníka   je   Kčs   3.  -:   čóstka   za   vklad
se   platí   složenikou   v   při'loze.

6.    Losovóní:   středa   14.   května   1958  v   loděnici   TJ   Slavoj   Pac  v   Praze-Braní/ku,
U   .ledóre`n   v   18   hod.

7.    Možnost   ubytovóní:   pod   vlostními   sta`ny   u   startu   v   Týnci   (doipíavu   bagóže
od  startu   k  ci'li  obstará   pořadatel   nókíodními   auty)   nebo  ve  společné   noc-
lehámě   v   Prcize,   v   iloděnici   TJ   Slcivoj   Pac,   U   ledóren.   (Objednejte   v   při-
hlóšce.)        --

8.    Doprava   lodi':   vlokem  do  stanice  Týnec   n,   Sáz.
Pro   pražsiké   účcistníky   zcijisti'   pořadatel   přistcivení   vogonů   ve   stanici   Prahci-
Brainí\k   na   pótek   16.   ikvětna    1958   ,na   ló  -19   hod.   Odbavení   a   naložení
pevných   lodí   si   všaik   účastníci   musi'   zařídit   sami.
Po  s`končení  soutěže  je   možno  odesílat   pevné   lodě  ibuď  ze  stainice   Davle,
inebo   Praha-Bra.níik.   Pro   odeslání   lodí   z   Davle   požaiduje   ČSD   včcisné   na-
hlóšení.   PoznQmemejte   proto  ipožadovky   zójemců   v   přihlóšce.
Dopravu   lodí   pořcidatels`kými   auty   nebude   možino  zajistit.

9.    Veškeré  náklady  si   hradí  účastníci   scim'i.   Bude  hrazen   pouze  nocieh  ve  spo-
Iečné   noclehórně   ze   17.   na   18.   [května   1958,   občerstvení  v   cíli   a   dopravc`
bagóže  od   startu  ik   cíli.

10.    Jízda   i   soutěž   se   konají   podle   „Praviclel   kcmoistiky"   čl.   49.

11.    Soutěžní   ikategorie:

Ežyř#nF2émh,`#'kFy2(žj,Z   č'.  20  tohoto   rozpisu).
C2   M,   C2   mix,   C2   Ž,
FI    M,   FI   Ž,   CI   M,
P5   dorost,   P5   dosjpělí.

12.    Soutěžní   podmíinky:   Jeliikož  se  jedná   o  turistickou   soutěž,  je  ji'zda   přístupna
všem   orgcinisovaným   i   neorganisovaným   vodákům   bez   ohledu   na   stáří,   od-
dílovou   příslušnost  a   na  ja'kémkoiliv  druhu   uviedených   typů   lodí.   (V  tkategorii
F   mohou   startovati   i   ja/kékoliv   typy   pevných   kajaků.)

13.   .Pořad   soutěže:
SobotcH   15.00-20.00    hod.    příjezd    účastníků,    výstavba    stcinového   tóbotci,

přcďběžnó   kontrola   startovní. listiny   o   vycjóvóní   startov.   čísel.
?0.00  Táborový   oheň.
22.15    Večerka



Neděle:     ó.30   Budíček,   likvidace  tábora.
8,15-8.45   hod.    Kontrola   sta'rtovní   listiny,   vydáiní  zbytku   startov-

ních   čísel.
9,00  Zc]hájení  soutěže  nástupem  všech   účastníků,  výklcid  trc]ti,   bo-

dcwáiní,   vyhlášeni'   časových   limitů,   orgcinisočini'  ipo.kyny,
9.45   Start   předjezdců.

10.00    Start    prviií    hli'dky.    Startovóino    ,bude    jednotilivě,    hlíd,ky    ve
2   min,   intervalech,    pramice   v   1    min.   interva`lech,   ostotní   kc]-
tegorie    v    7/2mi,n.    intervcilech.    Pořcidí    kategorii'    podle    Čl.     11.

14.     Popis   trati:   Sázcwci   v   úsieku   Týnec   n.   Sáz.   -Piikovice.

Dél'ka   trati   16.2   km.   Voda   ryoh.le   až   prudce   proudící   s   peřejnatými   úse.ky
a  9  propustmi.   Na  trciti   bude  asi   15  lbodovacích   a   kontroliních   míst,  z  čeho,ž
ibudou    3    povinná    projetí    propustí   a    asi    12    míst   označených   ibrcmkami.
Popis   a   výk;ad  troti   a   způsobu   spróvného  překcmóni'  ibodovaci'ch   míst  ibude
podán  ipři  inástupu  ,před   startem.   Kromě  toho  'bude   u   startu  vyvěšen  sche-
matický   nóčrt  trati.

15.    Start:   Týnec   n.   Sáz.   v   říčním    km    19.8.

Cíl:   Piikovice   v  ikm   3.6.

16.    Ceny:   Účastníci,   k[eří   se   umísti'  v   1.-111,   třídě   celikového   hodnocení  jednot-
livých  \kategorii',  budou  odměněni  iplc['ketami.  Hlídiky  budoiu  hodnoceJny irovněž
podle   tříd,    Nejlepší   hli'dka    bude   odměněnci   zvlóštní   cenou    MNV   v   Týnci
nad   Sázavou.

17.     Námitky:    Pódle   „Prcividei    kanoistiky"   čl.   20.

18,    Bezpečnostni'   ipředpisy:   Vzhiledem   k   délce   trati   a   její   nóíočinc`sti   `bude   zá-
chrainná    s\lužba   orgc]nisovó.nci   jem   inci    zvlóšť    nebezpečných    místech.    Proto
ipři'hlóšení   účc]stníci   musi.   být   dobrými   plavci.   Lodi   zci,bezpečte   vzduchovýmj
vaky   proti   potopeni'.   Doporučujeme   plovací  vesty.   Kciždý   účastník   jede   na
vlastní   nebezpečí;   viz   čl.   55   „Pravidel   ikanoistiiky".

19.     Bodovómí:   Pro  'každou  ikategorii   bude  .při   zcihój.ení  soutěže  vyhlóšen   čcisový
limit   podle   vodního   stcivu.   Soutěži'cí,   kteří   .překročí   stanovený   limit   obdrží
za  `kciždou   minutu   překročení                                                                                        2  tT.   body
za  dotyk  brankové  tyče  (`pouze  F:1   ú  SoL'ěž:  jeán°tíívců.)      :.       :     2o  tr.   bodů5  tr,   bodů
Za  šipatiné    projetí  bodovacího  mi'stci  (braniky)     .
Zvrhnutí  v  iprostoru  30   m   před   a   50   m   za   ,bodovacím   místem

ho.dnotí   se       .                                                                                                        .        ,
Zc]    neprojeti'   bodovc]cího   místci,    nebo   inesiplnění   úko[u   obdrží

účastník             .

30  tr,   body

50  tr.   bodů
Cel'kovým    poštem    bodů   zořadi'   se   účastníci   do   tříd   celikového   hodnoceni
ve   své  ikcitegorii   takto:

tř.   bez   tir.   'bodů
ll.   tř.1-40tr.   bodů                                           h

111.   tř,   41-99   tr.   bodů                                                h
ci   neumístění  se   100   ci   více  tr.   body

tr.  ,bodů
1-80  tir.   bodů

81-199  tr.   bodů
200  a  více  tr.  body

V  dobovacích   místech   s   branikami   se   boduje:   projeti.,   špatné   projetí  a   ne-
projetí;   dotyk   zevnitř   ibranky   se   .počító   jďko   splněni'   (kromě   ikategorie    FI
v  soutěži  jednotlivců).  V  bodovcicíoh  místech  nesmí  lod'  Dředji.ždějící  přeikóžet
ilodi   předjížděné.

20.    Soutěž  čtyřčlenných  hlídek  ®  cenu   MNV  v  Týnci  n.  Sóz.
Oddíly  vodní  turistiiky  a   kainoistic'ké  oddíly   mohou   do   soutěže   přihlósit  čtyř-
členné   h]ídky   v   tomto   siložení:

1   X   FI   Ž  nebo  dorostenka
1   X  C2   M   nebo  dorostenci
1    X   C2   mix
1   X   FI   M   nebo   CI   M   (nebo   dorost)



Hlídky   stc]rtují   společně   ve   2   min,   iint€,irvolech.   Proji'žděni'   bodovoicích   míst
a  způsob  ibodováini'  je  stejný  jako  u  soutěže  jednotilivců.  Celikové  hodnocení
viz   ěl.   19.   Nci  trciti   bude   4-5   ,hlídkových   ibrcinek   (ozna'čených   ikromě   čísla
ibodovacího   místa   ještě   pi'smenem   .,T"),   které   musí   hlíclka   projeti   tak,   c]by

při   dodrženi'   všech   ostcitních    pravidel   o   projíždění  .bodovocích   míst   nebyl
intervcil   mezi   iprvní  a   posledni'   lodí   hlídky  delší  30  vteřin.

Při  pře.kročení  tohoto  intervalu  obdrží  hli'dika  20  trestných  ibodů.  Pořadí  hlídek
bude  určeno  ipodle  ipočtu  trestných  bodů.  Při  stejném  ipočtu  bodů  rozhoduje
čas   h.li'diky,   Během   ji'zdy   nesmi'   hlídka   měinit   c`bsazeni'   lodií.

Vklad   za   hlíd'ku  je   Kčs   18.-.
Pořadc):el    žádó,   aiby    hli'diky   byly   ipro    usnadnění   rpróce    rozhodčích    pokud
možno   stejině  dresoivóny.

21.    Zvlóštni'   ustc]novení:   V  při'padě  vyššího   vodni'ho  stavu   než   180  a   nižšího   než
110   na   vodočtu   v   Poři'či'   n.   Sóz.   se  jízda   odklódó.   Od!oženi'  c]   nový   termín
oznámí   pořodate.l  v  ipátek   16.   května   1958  v  Čs.   spcmu.

22.    Závěr:  Vzhledem   k  tomu,   že  očekóváme  velrké   množství  účastníků   a   že  je
třeba  dodržet  dobu  zc)hájení  jízdy,  je  nutné,  a\by  veškeré  formality.  t.  j,  pre-
sentace,   ikontrolc]   startoívní   :istiny   cf   vydóvóiní   startovni'i.h   čísel,    byly   ukon-
čeny  nejdiéle  v   neděli  v  8.45   hod.
Žádóme  proto,  a'by  ai]esipoň  zástupci jedinotlivých  oddi'ilů  se dostavili ina  místo
stciirtu  ik  provedení  těchto  formo'!it  již  v  sobotu  odipoledne.

23.    Tuto   soutěž   orgainisuje   štób,   jehož   sestaveni',   adresy   o   nórplň   fu"kcí   pro
Vaši   potřebu   uvódíme:

Ředitel:   lng.   Ed.  Jirů,   Praha   Xl.   Orebitskó   4/630,   tel.   22-12-65.
OrgaDi_sační:_ Josef  Hvězda,  ipraha  Xll,  Americká  39,  tel.  558-18   byt.  722-92

zc]měst.   Korespondencé,   iro.zes7óini'-pr-dposič,   Ýýsledků   ci   cen.
Techniaký:   Miroslciv  Jandák,   Prahc)   1,   Příkopy   ':5  (EGP),  tel.   24-58-51.

Karel  Rejžek,   Praha  Xll,  Froncouzskó  3,  tel,  517-ó2.  Vy,pracování
proposic,  stcivbci  o  výklad  trati.

Doprcwní:    Miroslw   Pražók,    Prciha   X`I,    Husitsrkó   26,   tel.   53`,-55.    Zajištění
c]  orgciniscice  dopravy,   naikládóní  lodi'  dopravova'ných  vlak.em,   převoz,   ba-
góže,   stairt-cíl   a   svoz   havarovc]nÝch   lodí.

Propc]gc]ce:   Miroslav  Novák,  Praha-Podolí,   Na   podkovce  25,  te].  752-32.
Dr.   A.   ChaH:holoušek,   Praha-Spořilov,   Jihozápadní   1023,  telefon

22-47-10,   22-13-96,    Rozhlais,   film,   televise,   tisk.

Fincinční:   Jaroslav   Pejša,   Praha   Xll,   Jugoslávsikó   8,   tel.   457-17

Tajemníik  vrchníky   rozhodčího:   Jiří   Brožek,   Podolí,   Dvoreckó   11.
Nóčeliníik  techn.   s.lužeb:   Otal{ar  Vyskočil,   Prciha   Xll,   Krikonošskó   10.   Organi-

sace   stairtu   ci   cíle,   depot   lodí,   občerstvení.

Ing.   Ed.   Jirů,   v .,..,
ředitel  soutěže

V   Prcize,   15.  dubna   1958.

Koi.el  Padevět  v.  i..,
pře`dinosta   odboru   turistiky   MV   ČSTV

ST Oó 8-1328..-i8-H



111.  vodóckó  turistickó  jízda  zdatnosti  na  Sózavě  1958
Soutěž  čtyřčlenných  hlídek  ®  cenu  MNV  v  Týnci  n.  Sóz.

PĎ'hlůška

nózev  a  přegnó  ad.reso addílu

Jméno,  adrffa  a telef.  číslo činomí.ka,  na 'kterého je možno řidit  příip.  dailší  koresipondbnci.

Vkilad'  Kčs                              za,placen  dne

Ptg,:J;evn:c#s#'na'.td?říjezd  °d'P°Vědného  Zóstupce  k  presentaci  o  odebi.Óní

Pbdpis


