
Datum Jméno závodu místo Info

7.6. -8.6.2020 Závodní klubový víkend KVS

20.6. - 21.6.2020 Závodní klubový víkend ZBR/MOD

10.7.-19.7.2019 SOUSTŘEDĚNÍ ČASTOBOŘ (přihlášky ukončeny) Častoboř

Soustředění je ve stanech, jídlo v rekreačním zařízení, účast 
vhodná i pro nejmenší, jde o intenzivní přípravu která se nedá 
na tréninku nahradit včetně začlenění do kolektivu, cena 3700,- 
Přihlášky včetně platby odevzdat do 15.5. 

30.7. - 2.8.2020 MČR na krátkých tratích Račice
Odjezd středa 13:00, čtyřdení akce ve stejném rozsahu jako 
2019, obědy večeře objednáme 120Kč/jídlo, spí se ve stanech, 
účast žáků povinná kvůli žebříčkům pro SCM!!

10.8.-14.8. Příměstský tábor- (přihlášky do 15.7.) Modřany

Pro děti ve věku 8-12let, určeno pro širokou veřejnost i členy, 
dopolední program na cukrkandlu=sportovní hry+ podzemí+ 
bikros …apod. Odpoledne na vodě=jízda na kajaku+koupání, 
průjezd retardérou na jezu+výlet na zvířátka apod.. Cena pro 
členy oddílu 1200,-Kč celkem včetně stravy. 

21.8.-23.8. Kola+voda Roudnice
Třídenní výlet pod stany v Roudnici, výlet na kole a blbnutí na 
slalomovém kanále případně nad hrází na řece+koupání, 
Rodiče se mohou účastnit společně s dětmi

28.8. - 30.8.2020 I. náhradní závod ČP mládeže Račice
odjezd ve čtvrtek  17:30, obědy večeře 
objednáme=650Kč/osobu,návrat neděle večer, účast žáků 
povinná kvůli žebříčkům pro SCM!!

5.9.2020 Sportovní den na Cukrkandlu Cukrkandl
Začátek 14:00, všichni dobrovolníci za účast a pomoc budou 
mít jisté výhody…..

6.9.2020 Černožický km Černožice
Krásný závod, určen i pro nejmladší závodníky. Jednodení akce, 
vázání v pátek 18:00. odjezd Ne 6:00, Návrat do 20:OO 

12.9. - 13.9.2020 II. náhradní závod ČP mládeže Račice
odjezd v pátek  17:00, obědy večeře 
objednáme=360Kč/osobu,návrat neděle večer, závodí se jen 
na singlech,účast žáků povinná kvůli žebříčkům pro SCM!!

16.9.2020 Vlajka Prahy Praha Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

19.9.2020 23. ročník Memoriálu Bóži Karlíka @ Bacunda cup Častoboř
Krásný závod, určen i pro nejmladší závodníky prakticky v 
domácích podmínkách. Jednodenní akce.Vázání v pátek 18:00. 
Odjezd So 7:00

26.9. - 27.9.2020 MČR Dlouhé tratě Praha
Lodě navážeme a odvezeme v pátek, sraz ráno každý den v 
8:00 na místě, spí se doma

3.10. - 4.10.2020 Velká cena Sparty Praha-Sparta
Vázání lodí v pátek 18:00, Sraz přímo na závodišti 8:30 každý 
den pro všechny!!!

Termínovka akcí 2020


