
Status 

Akademické mistrovství ČR v extrémním závodě družstev 

Evropský pohár v AdventureRace (AREuroseries) 

Mezinárodní mistrovství ČR v extrémním závodě družstev 

Termín 

30. 8. – 2. 9. 2017 

Centrum závodu: 

ATC Kokořín (http://www.camp.kokorin.info/) GPS: N 50°26′05 E 14°34′53 

Délka trati 

500 km, limit 75 hodin, očekávaný čas vítězů: 50 hodin 

Disciplíny 

běh, horská kola, kolečkové brusle (koloběžky – max. vel. koleček 16″), skalní lezení, 

orientace, lanové aktivity, plavání, kánoe, Bolskros 

Kategorie 

OPEN – čtyřčlenné týmy (MIX) (min. 1 žena) 

AKADEMICI – čtyřčlenné týmy (MIX) – min. 2 akademici s platným studijním průkazem 

(do 28 let) a zároveň min. 1 žena 

Organizátor 

CZAR, z.s. 

CTVS VŠE Praha + VŠTJ Ekonom Praha 

Přihlášky a info 

on-line: www.adventurerace.cz 

Tomáš Vaněk: vanekt@vse.cz, 777 676 047 

Petr Bloudek: petr.bloudek@tiscali.cz, 725 605 227 

Startovné 

10 000 Kč/tým pro členy ČAES, zaplacené do 10. 8. 2017 

12 000 Kč/tým pro ostatní a zaplacené po 10. 8. 2017 

Startovné nezahrnuje ubytování, to řeší týmy přímo s kempem ATC Kokořín 

Členem ČAES je možné se stát bezplatně na místě. 

 

http://camp.kokorin.info/?lang=EN
http://www.adventurerace.cz/
mailto:vanekt@vse.cz
mailto:petr.bloudek@tiscali.cz


Limit 

40 týmů 

Storno 

dle již vynaložených nákladů, max. 25 % 

Startovné zahrnuje 

mapy, instrukce k závodu, půjčení lodí, lana v místě lezeckých disciplín, převoz vybavení 

týmů mezi depy, večeři při slavnostním zahájení a zakončení, tričko závodu. 

Platby 

Na bankovní účet: 2931101001/5500 (Raiffeisenbank). Do zprávy pro příjemce uveďte název 

týmu. 

Podpora 

Podpůrné týmy během závodu jsou zakázány. 

Depa 

Dvě depa: Jedno v centru závodu a jedno mimo (zde 2x 100litrový box/tašku na tým) 

Seznamka 

Pokud vám chybí lidé do týmu, kontaktujte nás, zkusíme vás spojit s dalšími závodníky nebo 

využijte naše facebookové stránky. 

Týmové vybavení 

 mobilní telefon (pro posílání SMS do výsledkového servisu) 
 buzola 
 peníze (500 Kč) 
 lékárna (2x sterilní obvaz 5-7 cm x 100 cm, 2x elastické obinadlo 5-7 cm x 100 cm, 2x sterilní 

gáza 10×10 cm, leukoplast, analgetika, živočišné uhlí, 25 ml antiseptika (alkohol/ilodine), 
antihistaminika, 1x nůžky) 

Osobní vybavení 
 NRC fólie 
 čelovka 
 náhradní baterie 
 píšťalka 
 zapalovač 
 nůž 
 občanský průkaz nebo pas 
 zdravotní pojištění 



Lezecké vybavení (na tým) 

 4x přilba (cyklistická přilba) 
 4x lezecký sedák 
 2x jisticí pomůcka 
 4x zámková karabina 
 4x smyce 60 cm 
 1x pár jumarů 
 Doporučené vybavení: lezecké boty 

Bols kros (na tým) 

 4x přilba (cyklistická přilba) 
 4x lezecký sedák 
 8x smyce 60 cm 
 8x zámková karabina 

Cyklistické vybavení 

(na tým) 

 4x horské kolo 
 4x cyklistická přilba 
 4x přední světlo (čelovka) + náhradní baterie 
 4x zadní světlo 
 4x náhradní duše 
 2x nářadí na opravu kola 
 2x zámek na kolo 

Bruslařské vybavení 

(na tým) 

 4x pár in-line bruslí nebo koloběžka (velikost kol max 16“) 
 4x přilba (cyklistická přilba) 
 4x přední (čelovka) a zadní světlo 
 Doporučené vybavení: hůlky, chrániče 

Potřebné vybavení na jednotlivé disciplíny 

 Trek: 
osobní a týmové vybavení 

 Kolo: 
osobní, týmové a cyklistické vybavení 

 In-line: 
osobní, týmové vybavení, bruslařské vybavení 

 Kánoe: 
osobní, týmové vybavení, vesty, helmy 

 

 



Zakázané vybavení: 

 GPS navigace, zařízení pro noční vidění 

ZA CHYBĚJÍCÍ POVINNÉ VYBAVENÍ BUDOU ČASOVÉ PENALIZACE, 20 MIN. ZA KAŽDÝ CHYBĚJÍCÍ KUS 

 

Úterý 29.8.2017 

 příjezd závodníků 

 15:00 – 18:00 – prezentace v centru závodu 

 vydání map, instrukcí 

 20:00 – schůzka s kapitány týmů 

 slavnostní zahájení 

 večeře pro závodníky a partnery 

Středa 30.8.2017 

 10:00 – hromadný start 

Čtvrtek 31.8.2017 

 závod 

Pátek 1.9.2017 

 podvečer: první tým v cíli 

Sobota 2.9.2017 

     závod 

     13:00 – orientační limit závodu 

     závěrečný ceremoniál 

     večeře pro závodníky a partnery 

     pivní štafety 

Neděle 3.9.2017 

     odjezd 



 


