
ZÁVODY PRAMIC P5
VODÁCKÝ VÍCEBOJ

Kolektivní sport pro partu od vody, 
vhodný pro děti i veterány.

Disciplíny:
• maraton (sjezd) • sjezd se střelbou •

• plavání • slalom • sprint •Kontakt:
Daniel Pánek (předseda rady pramic) 

e-mail: panek.dan@gmail.com, telefon: +420 605 225 062

Ostatní aktivity „pramičkářů“
Jednotliví členové, či celé posádky naších klubů, se zúčastňují  
i dalších vodáckých závodů. Pro děti a mládež pořádáme zimní  
a letní soustředění.

Vodácké kluby naleznete po celé ČR.

SPRINT
Trať sprintu mívá několik set metrů. Jede se dvoukolově, 
a časy se sčítají.

Mistovství České republiky
Svaz Vodáků České repuliky každý rok vyhlašuje jeden 
závod jako Mistrovství ČR ve vodáckém víceboji. MČR  
se skládá z následujících disciplín – sjezd se střelbou, 
slalom, sprint a plavání. Vítěz získává titul Mistr ČR.

Co potřebujete, pokud si chcete P5 zkusit?
Pramici, pádla (pro nezletilé i vesty) a helmy vám 
půjčíme. Helmy stačí vlastní cyklistické. Aktivním členům 
přispíváme na pořízení pramice i na dopravu na závody.  
Na závodech bývá ubytování ve vlastních stanech  
a stravování formou bufetu, sociální zázemí je pravidlem. 
Posádky tvoří 4 až 5 členů. Jezdí i smíšené posádky (doplňují 
se případně i mezi kluby dle potřeby). Na závodech jsou  
k dispozici erární zastřílené vzduchovky.

Těšíme se na zájemce z řad veřejnosti se zájmem 
o vyzkoušení tohoto sportu. Stačí přijet na jakékoli 
závody, předem dát vědět pořadatelům, ktěří Vám 
připraví lodě i vybavení.

Ostatní aktivity SVoČRu:

RAFTY
Svaz vodáků je organizací pořádající raftové závody v ČR. 
Mládež závodí od 12 let. Naši rafteři se mohou chlubit  
mnoha tituly Mistrů světa i Evropy - můžete s nimi závodit.   
Pokud si chcete vyzkoušet sportovní rafting,  kontaktujte 
nás prosím na e-mailech: vratislav.sembera@lsg.cz,  
jan.rehak@lsg.cz, telefon: +420 777 022 810.

AHOJ NA VODĚ, těšíme se na vás!

nebo kontaktujte místní klub:



O pramičkách a pramičkových 
závodech obecně 
Závodní pramice je 6,5 metru dlouhé, stabilní plavidlo, 
jehož posádku tvoří 4 až 5 závodníků. Pravidla závodů 
jsou dána propozicemi SVoČRu. Sport je vhodný pro děti 
a mládež, kterým prospívá pohyb v přírodě i spolupráce  
v partě kamarádů. Uvítáme i veterány z různých sportů, 
kteří si chtějí zkusit něco nového. Přijeďte si to vyzkoušet, 
rádi vás uvidíme. Rozpis závodů najdete na webu  
www.svazvodaku.cz nebo na facebooku. Závody probíhají  
v atmosféře party vodáků, večer bývá i táborák, kytara, 
zpěv...
 

Závody Českého poháru  
ve vodáckém víceboji 
Závody bývají většinou na celý víkend, od pátečního 
večera (prezentace), do nedělního odpoledne (vyhlášení 
výsledků cca 14.00 hodin). Každý závod se skládá z bodově 
ohodnocených disciplin (většinou tří, vždy dle propozic 
závodu).  Kategorie: žáci (od 8 let), junioři, juniorky, ženy, 
muži. Pohár se skládá ze zhruba 7 závodů za rok, většina 
závodů probíhá již na jaře. Závodní posádku tvoří v každé 
kategorii 4 až 5 závodníků. Jezdí se řeky Jizera, Labe, 
Berounka, Svratka, Orlice, Jihlava (anebo různé náhony –
jako např. Baštecký náhon ap.).

Závody se skládají z různých disciplín:
sjezd (se střelbou) • střelba • plavání • slalom • sprint

SJEZD nebo SJEZD SE STŘELBOU
Sjezd se jezdí na stojaté i tekoucí vodě až do obtížnosti 
WWII, většinou 8–15 km (cca 1–1,5 hodiny). Součástí většiny 
sjezdů je i střelba.

STŘELBA
Střelba probíhá v průběhu sjezdu. Střílí se ze vzduchovky  
či větrovky na sklopné terče na vzdálenost 10 metrů. Za 
každou neshozenou sklopku je penalizace.

PLAVÁNÍ
Celá posádka plave štafetu 5 x 50 m volným způsobem. Plavání 
probíhá v krytém bazénu. Plavání je vždy součástí MČR,  
na ostatních závodech se plave výjimečně. Nejlepší je, 
když fandí celej bazén, to je opravdu hukot a ten správnej 
adrenalin :-).

SLALOM
Slalom se jezdí dvoukolově, počítá se lepší čas. Penalizace 
za dotyk branky je 5 sekund, za neprojetí brankou  
je penalizace 50 sekund. Průjezd každou brankou hlídá  
a hodnotí rozhodčí. 


