
                                                                                     

 
 

KČT ÚHLAVA a TOM 20902 ÚHLAVA 
 ve spolupráci s Vodák Sport a ČSK pořádají 

 OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PLZE ŇSKÉHO KRAJE V ESKYMOVÁNÍ 
3. ročník 

Datum: 18.2.2012 
 
Místo: plavecký bazén SK Radbuza Plzeň, Kozinova ul. 3 
 
Časový harmonogram: 
10.00-11.00 Prezentace závodníků, výklad pravidel, trénink 
11.00-14.30 Závod v eskymování  

Závod v SUP (Stand by Paddling) 
15.00   Vyhlášení výsledků 
 
Kategorie: 
• K1 Muži (ročník narození 1968 - 1994) 
• K1 Ženy (ročník narození 1968 - 1994) 
• C1 
• K1 Hoši (ročník narození 1995 -2000) 
• K1 Dívky (ročník narození 1995 -2000) 
• K1 Mladší děti (ročník narození 2000 a mladší) – kategorie s dopomocí 
• K1 Veteráni (ročník narození 1967 a starší) 
• K1 Veteránky (ročník narození 1967 a starší)  
Program: 

1. disciplína – Eskymování na čas: soutěžící musí absolvovat trať, během které musí otočit předepsaný počet 
eskymáckých obratů 

2. disciplína – Eskymování na počet: soutěžící musí ve stanoveném limitu (30 vteřin) absolvovat co možná nejvíce 
eskymáckých obratů 

Do celkového pořadí se počítají výsledky z obou disciplín, pokud účastník jednu z těchto disciplín nedokončí, bude 
diskvalifikován. 
Startovné: 50 Kč, Vstupné: 20 Kč 
 
Lodě: z důvodu kapacity bazénu není možné, aby každý závodník závodil na své lodi. Lodě z větší části zajistí pořadatel, 
přesto prosíme závodníky, aby specifikovali v přihlášce svůj typ lodě (rodeovka, playboot, creekovka) a zda mohou svoji loď 
nabídnout i dalším závodníkům. Budeme vás informovat, zda vaši loď budeme k soutěži potřebovat.  
Pádlo: každý soutěžící si donese vlastní. 
 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, při závodě mohou používat vodáckou přilbu a vodáckou vestu.  
Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze pod dohledem vedoucího staršího 18 let z vysílající složky, při závodě 
musí použít funkční vodáckou přilbu  (mohou mít vlastní).  Při závodě závodníků z kategorie „Žactvo“, bude připravena 
záchrana přímo v bazéně. 
Podrobná pravidla najdete na www.kct-uhlava.com  
 
Ceny: První tři soutěžící v každé kategorii obdrží diplom a hodnotnou cenu, vítěz v každé kategorii obdrží titul Přeborník 
plzeňského kraje v eskymování. 
První tři soutěžící v každé kategorii budou nominováni na Mistrovství České republiky v eskymováni, které se uskuteční 
4.3.2012 v Brně. 
 
Doprovodný program:  
• Vložený závod v SUP (Stand by Paddling) – „Pádlování v stoje“ – přihlášky v době prezentace od 10.00 do 11.00. 
• Výtvarná soutěž pro děti do 15-ti let o nejkrásnějšího eskymáka (nejen pro závodníky) 
Vaše výtvory na téma Eskymák nebo eskymák můžete přihlásit do soutěže přímo na místě v době prezentace od 10.00 do 
11.00. Způsob ztvárnění je libovolné, omezení je jen v rozměrech, a to obrázky do A4 a plastiky do 20x20x30cm. Všechny 
exponáty budou vystaveny a proběhne anonymní hlasování o nejkrásnější výrobky. 
Pro vítěze jsou připraveny ceny a diplomy.  
 
Po skončení závodu bude pro každého účastníka připraveno občerstvení. 
Přihlášky:  
Registrace závodníků do 16.2.2012 emailem na adresu: hzamburkova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: 777 832 520. 
 
 

                                                                                                 


