
Jablonecká	  Skládačka	  2018	  
16.06.2018	  /	  Jablonecká	  přehrada	  –	  Tajvan	  

závod	  týmových	  štafet	  a	  smíšených	  dvojic	  
	  

1.1.	  Start,	  Cíl	  a	  hlavní	  stan	  
Datum	  konání:	   16.06.2018	  
Místo	  konání:	  	  	   Jablonecká	  přehrada	  –	  louka	  Tajvan	  	  	  
Prezentace:	  	   	   9:00	  –	  10:30	  h	  ve	  stanu	  REGISTRACE	  	  	  	  	  	  
Start	  :	   	   	   11.00	  hodin	  
Startuje	  se	  po	  vlnách.	  Čas	  mezi	  vlnami	  20	  minut.	  
	  
2.1.	  Disciplíny	  
Jízda	  v	  kánoe	  
Kolo	  	   	  
Bludiště	  
Plavání	  	  

	  
2.2.	  Závod	  smíšených	  dvojic	  
Celý	  závod	  je	  koncipován	  tak,	  aby	  si	  závodníci	  mohli	  vzájemně	  pomáhat.	  
Jednotlivé	  disciplíny	  na	  sebe	  navazují.	  Týmy	  začínají	  plaveckou	  částí.	  Plavou	  v	  bójemi	  vytyčeném	  úseku.	  
Po	  obeplavání	  poslední	  bóje	  se	  vrací	  zpět	  do	  místa	  startu.	  Celková	  délka	  plavecké	  části	  je	  300	  metrů.	  	  

V	  místě	  startu	  mají	  připravené	  kánoe.	  Nasednou	  a	  vydávají	  se	  na	  trať	  vytyčenou	  pro	  kánoe.	  	  Po	  projetí	  
této	  trati	  nechávají	  kánoe	  na	  břehu.	  Přemístí	  se	  jakýmkoliv	  způsobem	  do	  cyklistického	  depa,	  kde	  
nasedají	  na	  připravená	  kola	  a	  vyráží	  na	  cyklistickou	  trasu.	  Délka	  jednoho	  okruhu	  je	  2	  000	  metrů.	  Celkem	  
se	  okruh	  pojede	  6	  krát.	  Po	  odjetí	  posledního	  okruhu	  zanechají	  závodníci	  kola	  v	  depu	  a	  zamíří	  k	  další	  
disciplíně.	  Tou	  je	  bludiště.	  Jedná	  se	  o	  zcela	  speciální	  disciplínu,	  která	  je	  odlišná	  oproti	  ostatním.	  Jednomu	  
z	  dvojice	  bude	  vyloučen	  jeden	  z	  našich	  vjemových	  smyslů,	  a	  to	  konkrétně	  zrak.	  	  Druhý	  z	  dvojice	  se	  bude	  
snažit	  pomocí	  slovních	  povelů	  navigovat	  svého	  parťáka	  tak,	  aby	  společně	  našli	  správnou	  cestu	  z	  bludiště	  
ven.	  Poslední	  částí	  je	  plavecký	  úsek.	  Závodníci	  plavou	  v	  bójemi	  vytyčeném	  úseku.	  Po	  obeplavání	  poslední	  
bóje	  se	  vrací	  zpět	  do	  místa	  startu	  a	  běží	  do	  cíle.	  Celková	  délka	  plavecké	  části	  je	  300	  metrů.	  	  
	  
2.3.	  Závod	  štafet	  	  
Závodu	  štafet	  se	  účastní	  čtveřice	  závodníků.	  	  Jeden	  závodník	  z	  týmu	  absolvuje	  vždy	  jednu	  disciplínu.	  
V	  jízdě	  na	  kánoi	  a	  v	  disciplíně	  „bludiště“	  jsou	  závodníci,	  kteří	  tuto	  disciplínu	  absolvují,	  vždy	  dva.	  

2.4.	  Mini-‐triatlon	  
Děti	  bez	  rozdílu	  věku	  budou	  absolvovat	  krátký	  závod,	  který	  se	  bude	  skládat	  ze	  tří	  disciplín.	  Malé	  děti	  
závodí	  v	  doprovodu	  rodičů	  a	  ty	  starší	  mohou	  i	  společně.	  

	  



	  
3.	  Průběh	  hlavního	  závodu	  	  
Závodníci	  budou	  rozřazeni	  do	  jednotlivých	  vln.	  Dle	  počtu	  přihlášených	  bude	  naplněn	  i	  počet	  účastníků	  
v	  jedné	  vlně.	  Start	  první	  vlny	  bude	  v	  11.00.	  Pak	  po	  dalších	  20	  minutách	  bude	  odstartována	  vlna	  
následující.	  Vzhledem	  k	  tomu,	  aby	  byl	  zajištěn	  hladký	  průběh	  závodu,	  tak	  kategorie	  handy	  /	  nehandy	  
bude	  přednostně	  umístěna	  do	  jedné	  z	  prvních	  vln.	  Týmové	  štafety	  budou	  v	  poslední	  vlně	  závodníků.	  
Po	  startu	  se	  spustí	  časomíra	  každému	  týmu,	  která	  se	  vypne	  po	  projetí	  posledního	  z	  dvojice	  cílem.	  	  

3.1.	  Kánoe	  
Po	  startu	  zamíří	  závodníci	  do	  místa	  na	  břehu,	  kde	  jsou	  připraveny	  kánoe.	  Nasednou	  a	  vydávají	  se	  k	  bóji.	  
Bóji	  objedou	  a	  vrací	  se	  zpět	  do	  místa	  startu.	  Celý	  okruh	  absolvují	  2x.	  Celková	  délka	  úseku	  je	  1	  500	  metrů.	  
Loď	  nechávají	  na	  břehu	  a	  vybíhají	  směrem	  k	  cyklistickému	  depu.	  Každý	  ze	  závodníků	  musí	  mít	  na	  vodě	  
vestu.	  V	  případě,	  že	  ji	  nemá,	  bere	  na	  sebe	  veškerou	  odpovědnost	  za	  možná	  rizika.	  
	  

3.2.	  Kolo	  
V	  cyklistickém	  depu	  závodník	  kolo	  vede.	  Nasedá	  až	  mimo	  depo.	  Na	  tuto	  disciplínu	  je	  nutné	  mít	  
cyklistickou	  přilbu.	  V	  případě,	  že	  závodník	  nebude	  přilbu	  mít,	  bude	  mu	  zamezeno	  pokračovat	  v	  této	  části	  
závodu.	  Délka	  jednoho	  cyklistického	  okruhu	  je	  2	  000m.	  Celkem	  se	  pojede	  6	  krát.	  Po	  dojetí	  posledního	  
okruhu	  závodník	  míří	  zpět	  do	  depa.	  
	  
3.3.	  Bludiště	  
Jedná	  se	  o	  zcela	  speciální	  disciplínu,	  která	  je	  odlišná	  oproti	  ostatním.	  Jednomu	  z	  dvojice	  bude	  vyloučen	  
jeden	  z	  našich	  hlavních	  vjemových	  smyslů,	  a	  to	  konkrétně	  zrak.	  Druhý	  z	  dvojice	  se	  bude	  snažit	  pomocí	  
slovních	  povelů	  navigovat	  svého	  parťáka	  tak,	  aby	  společně	  našli	  správnou	  cestu	  z	  bludiště	  ven.	  Dále	  
závodníci	  zamíří	  na	  poslední	  –	  plavecký	  úsek.	  

3.4.	  Plavání	  	  	  
Plavecký	  úsek	  plavou	  oba	  závodníci	  (při	  případné	  nepřízni	  počasí	  může	  být	  stanovenou	  jinak)	  na	  
vytyčeném	  úseku	  bójemi.	  Celková	  délka	  plavecké	  části	  je	  300	  metrů.	  Po	  odplavání	  zamíří	  závodníci	  
nejkratší	  cestou	  do	  cíle.	  Po	  protnutí	  cíle	  posledního	  z	  dvojice	  závodníků	  závod	  končí	  a	  zastavuje	  se	  
časomíra.	  

	  

4.	  Mini-‐triatlon	  pro	  děti	  
	  
4.1.	  Žabáková	  dráha	  
Po	  startu	  se	  spustí	  čas	  a	  dvojice	  se	  vydává	  na	  dráhu,	  kde	  překonává	  různé	  překážky.	  Po	  zdolání	  této	  
dráhy	  směřují	  k	  druhé	  disciplíně	  a	  tou	  je	  lovení	  ryb.	  

4.2.	  Rybaření	  s	  vodníkem	  Česílkem	  
Každý	  z	  dvojice	  musí	  pomocí	  prutu	  vylovit	  z	  bazénku	  3	  ryby.	  Stanoviště	  neopouští	  do	  té	  doby,	  dokud	  
nejsou	  všechny	  3	  ryby	  vyloveny.	  



4.3.	  Hod	  míčkem	  do	  klokaní	  kapsy	  
Každý	  z	  dvojice	  hází	  míčem	  do	  vymezeného	  místa.	  Neopouští	  toto	  stanoviště	  do	  té	  doby,	  dokud	  3	  míče	  
neskončí	  ve	  vymezeném	  místě.	  Z	  tohoto	  stanoviště	  míří	  závodníci	  do	  cíle.	  
	  
Časový	  harmonogram	  
9.00	  -‐	  10.30	   Registrace	  závodníků	  do	  hlavního	  závodu	  a	  mini-‐triatlonu	  
11.00	   	   Start	  první	  vlny	  
11.20	   	   Start	  druhé	  vlny	  
11.40	   	   Start	  třetí	  vlny	  
12.00	   	   Start	  čtvrté	  vlny	  
13.30	  –	  14:00	  Mini-‐triatlon	  
14.30	  –	  15:00	  	  Vyhlášení	  výsledků	  	  
	  
FUN	  zóna	  -‐	  zázemí:	  	  
V	  areálu	  louky	  Tajvan	  dále	  najdete:	  
Stany	  s	  občerstvením:	  klobásy	  a	  kýta	  od	  řezníka	  Marka	  Sedláka,	  pivo,	  limo,	  káva,	  koláčky,	  buchty,	  apod.	  
Stany	  na	  převlečení	  	  	  
Dětskou	  zábavní	  zónu:	  trampolínu,	  skákací	  hrad,	  horolezeckou	  stěnu,	  skákadla,	  střelbu	  z	  kuše	  a	  další	  
	  
Mapa	  závodu:	  

	  





	  



	  
**	  Plán	  sportoviště,	  zázemí,	  doprovodného	  programu	  a	  parkování	  je	  pouze	  informativní.	  	  
Změna	  vyhrazena.	  

	  
Parkování:	  	  
Zabezpečeno	  v	  místě	  sportoviště.	  Kapacita	  omezena.	  
	  
GDPR:	  	  
Souhlas	  se	  vznikem	  uměleckých	  děl	  (fotografie,	  video)	  
Svou	  účastí	  na	  naší	  sportovní	  akci	  Jablonecká	  Skládačka	  2018	  nám	  udělujete	  souhlas	  se	  vznikem	  
fotografií	  a	  video-‐záznamů	  Vaší	  osoby	  (před	  závodem,	  při	  něm	  a	  po	  něm	  v	  daný	  den)	  a	  dále	  se	  
zpracováním	  těchto	  materiálů	  dle	  uvážení	  autora	  díla	  (Skládačky,	  z.s.)	  a	  s	  užitím	  k	  reklamně	  a	  propagaci	  
na	  sociálních	  sítích,	  webových	  stránkách	  pořadatele,	  billboardech	  a	  dalších	  umístěních.	  
	  
Souhlas	  se	  zpracováním	  osobních	  údajů	  
Svou	  účastí	  na	  naší	  sportovní	  akci	  Jablonecká	  Skládačka	  2018	  nám	  udělujete	  souhlas	  ke	  zpracování	  
Vašich	  osobních	  údajů,	  jako	  je	  jméno,	  příjmení,	  věk,	  e-‐mailová	  adresa,	  a	  dále	  jejich	  využití	  ke	  komunikaci	  
mezi	  Vaší	  osobou	  a	  pořadatelem	  či	  třetí	  stranou.	  


