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   Lodní řád
            TJ Chemička Ústí nad Labem- oddíl rychlostní kanoistika p.s.

I.
Rozdělení lodí

1. a. oddílové
b. soukromé

      2.   a. závodní
b. turistické

II.
  Užívání lodí

1. závodní – k treninkům a závodům
2. turistické – k turistickým vyjížďkám

III.
   Použití lodí

1. Člen používá pouze loď, která mu byla přidělena , nebo svoji vlastní.
2. Před každou jízdou zapíše jízdu do Knihy jízd. Kniha je úředním dokladem a 

poškození bude považováno za hrubý přestupek.
3. Veškerou manipulaci s lodí provádí posádka co nejšetrněni k lodnímu materiálu.
      Při vynášení lodě mladšími závodníky pomáhá další osoba a vždy musí být
      přítomen trenér.
4. Po vynesení lodě k můstku nesmí již člen loď opustit a nechat ji bez dozoru.
5. Po ukončení jízdy  loď vynese na krakorec před loděnicí a důkladně loď umyje a  

vysuší. Poté ji uklidí do loděnice a zapíše ujeté km do Knihy jízd.
6. Je zakázáno nechávat loď bez dozoru na krakorcích  před loděnicí.

   

IV.
     Údržba lodí

1. Po každé jízdě se loď opláchne a otře.
2. Každou i malou závadu na oddílové lodi hlásí člen zodpovědné osobě ( trenér, člen 

výboru).
3. Upravovat oddílové lodě je možné jen se souhlasem trenéra, ( člena výboru).



   V.
Jízda lodí na střekovské zdrži při treninku

1.  Mládeži do 18 let je zakázána jakákoli jízda, jízda musí  být vždy povolena     
trenérem.

2.  Proti proudu se jede vždy při levém břehu řeky ( vaňovský břeh) 
     cca 5-30m od břehu
3   Po proudu se jede cca 20-40 m od  levého břehu
4.  Mládež do 18 let není-li doprovázena trenérem smí pádlovat od říčního km 769
     k říčnímu km 771,5 ( vyjímky u dorostu a juniorů povoluje trenér)
5.  Zakazuje se absolvovat jízdu za stížených povětrnostních podmínek ( velký vítr,
     velká voda, za tmy atp.)
6. Vždy má přednost velká plavba.
7.  Mládež do 15 let nesmí na vodu bez záchranných vest.
8.  Mládež do 18 let se nesmí bez dohledu a souhlasu trenéra koupat v řece.

VI.
    Dozor nad dodržováním lodního řádu

Dohlíží správce lodního materiálu ve spolupráci všech fumkcionářů oddílu.

VII.
Náhrada škody

Za poškození lodě může výbor oddílu uložit viníkovi náhradu škodyjím způsobené

VIII.
         Účinnost

Tento předpis byl schválen  výborem oddílu  TJ Chemička Ústí nad Labem  
- oddíl rychlostní kanoistika p.s. dne 8.4.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti  

Petr Šolc
předseda oddílu kanoistiky
TJ Chemička Ústí nad Labem


