Pozvánka na 1. ročník Cvrčovické neckyády
Sportovní komise obce Cvrčovice vás zve

na 1. ročník Cvrčovické neckyády na řece Jihlavě.
dne 14.8.2021.
Program:
11:00 – 12:30 – registrace plavidel a posádek kemp
12:30 – 13:00 – přesun plavidel ke startu
13:30 – start prvního plavidla
16:00 – zahájení doprovodných programů – lávka
– ostatní program pro dět – hřiště
– skákací hrad
– vystavení závodních aut na hřišt
18:00 – vyhlášení výsledků neckyády a lávky v kempu
Po vyhlášení výsledků diskotéka.
Propozice:
Účast na této vodácké akci je na vlastní nebezpečí. Organizátoři akce si vyhrazují právo na úpravu
pravidel a trasy v den akce. Každý tým si na vlastní náklady plavidlo přiveze i odveze a vlastními
silami vyloží a naloží. Startovat se bude jednotlivě po proudu řeky Jihlavy asi 400m od splavu. Je
zakázáno sjíždět splav. Cíl je určen orgánizátory v polovině „Rajčule“, kde se plavidla opět vytáhnou
z vody. Každý velitel plavidla podepíše prohlášení, že do akce vstupují na vlastní nebezpečí a rizika.
Po skončení neckyády a vylodění, proběhne v rámci doprovodného programu takzvaná „Lávka“ kde
se bude překonávat trasa přes vodu po lávce. Pro dět bude na fotbalovém hřišt skákací hrad a
vystavena závodní auta Cvrčovického racing teamu. Podmínky soutěže jsou prezentovány v
„Desater neckyády“. Všichni členové posádky musí umět plavat nebo neplavci musí mít vestu.
Doporučena je rovněž obuv. V řece a v okolí koryta nesmí po neckyádě zůstat žádný odpad,
posádka ručí za odstranění a odvoz svého plavidla i jeho trosek. Polystyrenový materiál musí být
zajištěn prot drobení! Termín přihlášení je do 30.7.2021 na obecním úřadě Cvrčovice nebo
na tel.: 602 842 813 – Zoufalý Karel. Dle možnost si každá posádka zajist tématckou hudbu ke
svému plavidlu.
Desatero neckyády
1. Maximální délka plavidla nesmí být delší než délka trat
2. Loď nesmí být klasická
3. Pohon jakýkoli – zakázán pohon jaderný a motorový
4. Materiál libovolný (od slámy až po platnu)
5. Plavidlo nesmí mít výčnělky, hroty, kramle či kosy
6. Počet členů posádky není omezen, stáří, pohlaví a národnost libovolná
7. Neplavci musí mít vestu nebo kolo
8. Úbor libovolný
9. Loď musí mít název (jméno)
10. Jede se na vlastní nebezpečí a za každého počasí a
režimu
Prohlašuji svým podpisem že jsem seznámen s pravidly neckyády a že akce probíhá na vlastní
nebezpečí a rizika.

