
Datum Jméno závodu místo Info

09.04.2022 Memoriál Dr. Karla Popela
KVS Jednodenní akce, vázání lodí v pátek 17:00, sraz v sobotu 9:00 na KVS

23.4. - 24.4.2022 I.ČP mládeže - dlouhá trať Kojetín

Pouze vrcholová skupina = žáci a starší. Odjezd Pátek 16:00 , ubytování zajistíme v ubytovně 
abychom nemuseli spát ve stanech, vařit nebudeme, každý má jeden start denně a mimo tuto dobu 
má čas se najíst individuelně

14.05.2022 Nymburská 500 Nymburk
Jednodenní závod určený pro všechny kategorie, vázání lodí v pátek 18:00, odjezd sobota 6.00, 
návrat do 20.00, oběd a svačinu vyřešíme centrálně 150Kč/os

15.05.2022 Cukrkandl narozeniny Cukrkandl Náborový soutěžní den, vítána a možná i odměněna každá pomocná ruka
18.05.2022 Vlajka Prahy I. Praha Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

28.05.2022 Ústecký kilometr Ústí n.Labem
Jednodenní závod určený pro všechny kategorie, vázání lodí v pátek 18:00, odjezd sobota 5:30, 
návrat do 20.00, oběd uvaříme centrálně 150Kč/os

01.06.2022 Vlajka Prahy II. Praha Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

3.6. - 5.6.2022 NZ juniorů a 23 + II.ČP mládeže Račice
benjamínci na tomto závdě vůbec nezávodí, odjezd v pátek  17:30, obědy večeře 
objednáme=1000Kč/osobu, návrat v pondělí večer!

11.6. - 12.6.2022 Český pohár benjamínků Chomutov

Krásný závod na Kamencovém jezeře, odjezd v pátek 17:30, návrat neděle do 19:00, spí se ve 
stanech, snídaně si každý vezme, Obědy a večeře budeme vařit centrálně, cena jídla celkem 
400Kč/os, plavky s sebou :-)

18.06.2022 Kadaňský kilometr

19.06.2022 Memoriál Karla Leštiny

22.06.2022 Vlajka Prahy III. Praha Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

24.6. - 26.6.2022 Budějovice - Praha České Vrbné Pouze pro "otrlé"dospělé

1.7. - 3.7.2022 II.NZ RDS + III.ČP mládeže Račice
Třídenní akce, odjezd již ve čtvrtek 16:00, obědy večeře objednáme 1000Kč/os, spí se ve stanech

8.7.-17.7.2022 SOUSTŘEDĚNÍ ČASTOBOŘ 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 4000,- Přihlášky 
včetně platby odevzdat do 15.5. 

28.7. - 31.7.2022 MČR krátké tratě + IV.ČP mládeže Račice

Čtyřdení akce = vrchol sezony, odjezd již ve středu 15:00, obědy večeře objednáme 1300Kč/os, spí 
se ve stanech

8.8.-12.8.2022

Příměstský tábor-Cukrkand+loděnice
Cukrkandl + 
loděnice

Určeno pro širokou veřejnost i členy, pro starší 12let to bdue pojato spíše jako domácí soustředění. 
Dopolední program na cukrkandlu=sportovní hry+střelba, …apod. Odpoledne na vodě=jízda na 
kajaku+koupání, průjezd retardérou na jezu+výlet na koloběžkách. Cena pro členy oddílu 1700,-Kč 
celkem včetně stravy 3x denně. 

19.8.-21.8.2022

Kola+voda
Třídenní výlet pod stany, na Roudnickou slalomovou dráhu, blbnutí na slalomovém kanále případně 
nad hrází na řece+koupání.  Rodiče se mohou účastnit společně s dětmi=vezmem i dospělé lodě 
na vyzkoušení. Jeden den počítáme s celodením výletem na kole

04.09.2022 Černožický kilometr

Černožice
Krásný závod, určen i pro nejmladší závodníky. Jednodení akce, vázání v pátek 18:00. odjezd Ne 
5:30, K obědu grilovaná kuřata = 100,-Kč/os Návrat do 20:OO 

07.09.2022 Praha 4 Open

Praha-Braník
Krásný závod v rámci tréninku o hodnotné ceny, "sušenky a limonáda zadarmo" sraz 15:00 na 
loděnici, konec cca 18:00 na KVS

10.09.2022 Mmoriál 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, oběd+svačinu vyřešíme centrálně = 150,-Kč

11.09.2022 Dětský den Cukrkand Cukrkandl
Opět se podílíme na organizaci sportovního odpoledne=každá pomocná ruka vítána a možná 
odměnena :-)

14.09.2022 Vlajka Prahy IV. Praha Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

17.09.2022 Jablonecký trojúhelník 

Jablonec
Hezký závod, určeno i pro nejmladší závodníky, hezké prostředí Jablonecké přehrady, pěkné 
medaile, jednodenní akce oběd+svačinu uvaříme=150kč/os, vázání lodí pátek 18:00, odjezd So6:00, 
Návrat do 20:00

24.9. - 25.9.2022 MČR 5 km + V.ČP mládeže

Chomutov
Pojede se na otočku oba dni=spát se bude doma, Vázání v pátek 18:00, odjezd 6:00, jídlo si řeší 
každý sám, každý jede jeden start za den=má dost času se individuelně najíst.

1.10. - 2.10.2022 Velká cena Sparty
Praha -Braník Vázání lodí v pátek 18:00, Sraz přímo na závodišti v sobotu 8:30, v neděli minimálně 1,5hodiny před 

vlastním startem.

08.10.2022 Jízda ze Slap

Slapy sraz 8:00 předpokládaný dojezd 18:00

Termínovka akcí 2022

Hodnotné ceny závod určen i pro nejmladší závodníky, vázání lodí v pátek 18:00, odjezd sobota 
5:30, zůstáváme do druhého dne=spí se ve stanech, obědy a večeře uvaříme = 300Kč/os. Návrat 
neděle cca do 18:00

Kadaň


