
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozice tradičního závodu 

Jarní TAMZPÁTKY 2023 
 

Napínavý závod dvojic a jednotlivců na kanoích (kajacích a 

paddleboardech) a koloběžkách při slavnostním odemykání 

řeky Jizery 

 

Datum:  Sobota 15. 4. 2023 

 

Místo:  Malá Skála - Žlutá plovárna 

 

Harmonogram:    

13:00 -14:15 prezentace 

14:30  start závodu (ve vlnách dle kategorií, nebo hromadně) 

15:30  vyhlášení vítězů 

 

Parkování:  

Centrální parkoviště Malá Skála u Infocentra Maloskalsko (parkování 

u Žluté plovárny není možné) 

Kategorie:  

Dvojice:  Ženy / Muži / Smíšené vč. dětí  (kanoe + koloběžka) 

Jednotlivci  Muži / Ženy (kajak/paddleboard + koloběžka) 

 

 



Trať  závodu:  

TAM: Malá Skála/Žlutá plovárna - Penzion Křížky - Jízda na plavidle po 

řece Jizeře a vylodění pod mostem u Penzionu Křížky 

ZPÁTKY: Penzion Křížky - Malá Skála/Žlutá plovárna - Jízda zpět na 

koloběžce po Greenway Jizera 

 

Délka Tratě:   

Plavba po Jizeře: 2,3 Km  

Jízda po Greenway Jizera: 2,2 Km 

 

Startovné:   

300 Kč / dvojice, 200 Kč / jednotlivec. V ceně je zahrnuto: Zapůjčení 

plavidel a koloběžek pro každého účastníka, svoz plavidel zpět, 

účastnická taška, poukaz na nápoj a reklamní ptákovinky od nás nebo 

našich partnerů. A taky velká porce zážitků na jezu a hlavně pod ním 

:-) 

V případě, že přijedete v masce vodníka, nebo vodnice, máte 

startovné zdarma!!! 

 

Přihláška do závodu, platba:  

 

Přihlášení provádějte předem přes tento ONLINE FORMULÁŘ 

  

Platbu proveďte na účet: 4323476319/0800 Variabilní symbol: 

8042022 a do poznámky uveďte celé jméno závodníka nebo týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb4gSbg5IA7fLU9S4TwOlP1O8a8YjqNQ1U_M5qTOd_wqu3HA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

QR kód pro platbu 200 Kč QR kód pro platbu 300 Kč 

 

 

 

Přihlásit a uhradit startovné je možné i na místě, s rizikem, že kapacita 

závodu bude již naplněna. Kapacita závodu je 50 posádek (100 osob) 

a 20 jednotlivců.  

 

Prezentace na místě:  

Startovní čísla a účastnické tašky vyzvednete na místě od 13:00 do 

14:15 hodin v info stánku v areálu Žluté plovárny 

 

Pravidla podrobně:  

Závod začíná na signál vyběhnutím závodníků k plavidlům, vyplutím, 

pádlováním kolem bojky a dále po proudu řeky Jizery až K Penzionu 

Křížky. Zde závodníci vyndávají a ukládají do určeného prostoru svá 

plavidla a pádla a přebírají koloběžky. Na koloběžkách se vydávají 

zpět na Žlutou plovárnu. Závodníci se ve dvojici nesmějí táhnout či si 

jinak fyzicky pomáhat. Závod se koná za plného silničního provozu a 

je třeba respektovat standardní pravidla pro pohyb na silnicích i 

mimo ně. Závodníci musí využít kanoe a kajaky z půjčovny SUNDISK 

family. Koloběžky a paddleboardy mohou mít závodníci i vlastní. V 

případě, že má závodník vlastní koloběžku / paddleboard, je třeba 

aby si ji sám nachystal k Penzionu Křížky či odvezl zpět. Pro vyhlášení 

kategorie musí být přihlášeni min. 3 závodníci/posádky v dané 

kategorii. Výsledky vyhlašujeme na místě po dojetí závodníků 



vyhlašovaných na stupních vítězů. Protesty přijímáme s vkladem 500 

Kč, nejdéle do 15:30 hodin. 

 

Ceny pro vítěze:  Nejrychlejší posádka vyhrává „štěně“ (30 l piva) !! 😊 

Poukazy na splutí řeky Nisy, Jizery a Dyje, věcné ceny od 

partnerů závodu, kapalné i pevné pochutiny pro dospělé i 

dětské závodníky a vždycky i něco navíc pro celkové vítěze :-)  

 

Pořadatel:  SUNDISK s.r.o. Podhorská 1124/93, 466 01 Jablonec nad Nisou 

  Ředitel závodu: Nikola Matějcová, produkce@sundisk.cz 

   +420 485 100 500 

 

Informace: www.sundiskfamily.cz a www.sundisk.cz  

info@sundiskfamily.cz  

 

 

Těšíme se na prima zážitky při Odemykání Jizery 2023 a závodu Jarní 

TAMZPÁTKY. 
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