
Datum Jméno závodu ročníky místo
Poplatek za 

účast
Info

22.4. - 23.4.2023 I.ČP mládeže - vytrvalost
2010 a starší Matylda 200,00 Kč

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. Kriterium povinné 
účasti žáků a starších

01.05.2023 Memoriál Dr. Karla Popela, ČP benjamínků

Všichni KVS Zdarma

Jednodenní akce, vázání lodí v pátek 28.4. v 17:00, sraz v pondělí 9:00 na KVS, účast je podmínkopu 
pro start benjamínků A,B,C na MČR. Mezi vázáním lodí a závodem jsou Čarodějnice v Regulusu kam 
jste všichni srdečně zváni kde Vás Všichni rádi uvidíme=Piva je dost a máme tam i zábavu pro 
děcka=skákací hrady a jiné

06.05.2023 Chomutov + ČP benjamínků 2011 a mladší Chomutov 200,00 Kč

07.05.2023 Ústecký km + ČP benjamínků 2009 a mladší Ústí n.Labem 200,00 Kč

13.5. - 14.5.2023 II.ČP mládeže - krátké tratě 2010 a starší Račice 800,00 Kč
odjezd v pátek  16:30, Návrat v neděli večer,Jídlo zajištěno, spaní ve stanech nebo v Záluží=kola. 
Kriterium povinné účasti žáků a starších

17.05.2023 Vlajka Prahy I. 2009 a mladší Sparta Zdarma Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

20.05.2023 Cukrkandl sportovní den Všichni Cukrkandl Zdarma Náborový soutěžní den, vítána a možná i odměněna každá pomocná ruka

21.05.2023 Sprint dl. tratě Pastviny LOP + ČP benjamínků 2009 a mladší Pastviny 300,00 Kč
Jednodenní závod,účast je podmínkopu pro start benjamínků A,B,C na MČR, vázání lodí v pátek 
18:00, odjezd Neděle 4:30!!, návrat do 21.00, oběd a svačinu vyřešíme centrálně 150Kč/os

31.05.2023 Vlajka Prahy II. 2009 a mladší Sparta Zdarma Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

2.6. - 4.6.2023 III.ČP mládeže - NZ dospělých a juniorů
2010 a starší Račice 1 200,00 Kč

Třídenní akce, odjezd čtvrtek  16:30, Návrat v neděli večer,Jídlo zajištěno, spaní ve stanech nebo v 
Záluží=kola. Kriterium povinné účasti žáků a starších

11.06.2023 Černožice + ČP benjamínků
2009 a mladší Černožice 200,00 Kč

Jednodenní závod, účast je podmínkopu pro start benjamínků A,B,C na MČR, vázání lodí v pátek 
18:00, odjezd Neděle 5:30, návrat do 21.00, oběd a večře zajištěny

14.06.2023 Vlajka Prahy III. 2009 a mladší Sparta Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00
17.06.2023 Kadaňský kilometr + ČP benjamínků Všichni Kadaň

18.06.2023 Memoriál Karla Leštiny
23.6. - 25.6.2023 Budějovice - Praha Jen borci 500,00 Kč Odjezd čtvrtek 16:00

5.7.-15.7.2023 SOUSTŘEDĚNÍ ČASTOBOŘ 

Všichni Častoboř 5 500,00 Kč
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,  Přihlášky včetně platby 
odevzdat do 15.5. 

3.8. - 6.8.2023 IV.ČP mládeže - Mistrovství ČR na krátkých tratích

2013 a starší Račice 1 600,00 Kč
Čtyřdení akce = vrchol sezony, odjezd již ve středu 15:00, jídlo zajištěno, spíme ve stanech, 
Benjamínci A,B,C se musí nominovat předešlou letošní účastí na závodech ČP benjamínků,  
Kriterium povinné účasti žáků a starších 

12.8.-13.8.2023 Vodácký výlet Ohře

Všichni i rodiče Ohře Zdarma

Turistický vodácký výlet určen pro samotné děti nebo i děti s rodičema klidně i nevodákama. 
Pojedem na turistických lodích, V pátek dorazíme na tábořiště Šabina, ráno vyjedeme vlakem nebo 
dodávkama nahoru do Tršnice a splujeme zpátky v neděli už budeme asi jen blbnout na Šabině 
nebo splujeme jen kousek nad Sokolov. Cílem je zkusit zas trochu něco jiného z vodáckoho sportu 
na čem jsme všichni vyrostli a pro závodění už na to skoro nemáme čas :-)

14.8.-18.8.2023

Příměstský tábor-Cukrkand+loděnice Všichni
Cukrkandl + 
loděnice

2 000,00 Kč

Určeno pro širokou veřejnost i členy, pro starší 12let to bude 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. Strava 3x denně. Cena 2000 platí 
pouze pro členy oddílu 

02.09.2023 Černožický kilometr
Všichni Černožice 200,00 Kč

Krásný závod, určen i pro nejmladší závodníky. Jednodení akce, vázání v pátek 18:00. odjezd So 
5:30, K obědu grilovaná kuřata. Návrat do 20:OO 

06.09.2023 Praha 4 Open
Všichni KVS Zdarma

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

09.09.2023 Jablonecký trojúhelník 
Všichni Jablonec 200,00 Kč

Hezký závod, určeno i pro nejmladší závodníky, hezké prostředí Jablonecké přehrady, pěkné 
medaile, jednodenní akce oběd zajištěn, vázání lodí pátek 18:00, odjezd So5:30, Návrat do 20:00

10.09.2023 Dětský den Cukrkand 
Všichni

Opět se podílíme na organizaci sportovního odpoledne=každá pomocná ruka vítána a možná 
odměnena :-)

13.09.2023 Vlajka Prahy IV. 2009 a mladší Sparta Zdarma Jednodenní akce v rámci tréninku, sraz 15:00

16.9. - 17.9.2023 V. ČP mládeže - MČR na 5 km
Všichni Nymburk 200,00 Kč

Pojede se na otočku oba dni=spát se bude doma, Vázání v pátek 18:00, odjezd 6:30, jídlo si řeší 
každý sám, každý jede jeden start za den=má dost času se individuelně najíst.

23.09.2023 Memoriál Bóži Karlíka a BacundaCup
Všichni Častoboř 200,00 Kč

Krásný závod, určen i pro nejmladší závodníky prakticky v domácích podmínkách. Jednodenní 
akce.Vázání v pátek 18:00. Odjezd So 7:00, oběd, svačina zajištěna

30.09.2023 Jízda ze Slap Slapy 200,00 Kč sraz 8:00 předpokládaný dojezd 18:00, oběd cestou zajištěn.

Termínovka akcí 2023

Hodnotné ceny závod určen i pro nejmladší závodníky, účast je podmínkopu pro start benjamínků 
A,B,C na MČR, vázání lodí v pátek 18:00, odjezd sobota 5:30, zůstáváme do druhého dne=spí se ve 
stanech, obědy a večeře, snídaně zajištěny. Návrat neděle cca do 18:00

Jde o dva pohárové závody benjamínků,účast je podmínkopu pro start benjamínků A,B,C na MČR 
Pojede se na otočku oba dni=spát se bude doma, Vázání v pátek 18:00, odjezd Sobota i Neděle 
5:30, Oběd a svačina zajištěny, 

400,00 Kč


