
Český  pohár  vodáků  Otava 2018
pořádá Vodácký oddíl TJ UNION Plzeň

z pověření a za podpory Českého svazu kanoistů

Otava 2018
14. ročník

Datum konání: 21. dubna 2018 (v případě nepříznivého vývoje stavu vody bude akce 17.dubna do 10 hod. 
emailem odvolána nebo sledujte www.vodacitjunion.cz)

Start: Čeňkova Pila-od soutoku Vydry a Křemelné
Cíl: Radešov-autokemp
Časový program:   9.00 začátek prezentace

     přihlášky oddílů i jednotlivců je třeba opatřit přidělenými registračními čísly ČSK
10.30 výklad tratě, přihlášky přijaté do 10.30 budou ihned po výkladu losovány
11.30 start 1 lodě, ukončení přihlašování, startovní interval 30 sekund

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, bude otevřen autokempink Radešov
Přihlášky: TJ UNION PLZEŇ, Jiří Mrkos, Radčická 4, 301 00 Plzeň

tel.602 948 338, email mr.kos@volny.cz
Startovné: 50,-Kč na osobu, přihláška umožňuje účast v bohaté tombole
Pořadatelé: ředitel soutěže – Jiří Mrkos

hlavní rozhodčí – ing. Petr Kučera
stavitel tratě – ing. David Malán
hospodář – Ladislava Fajfrlíková

Soutěžní řád: podle pravidel Českého poháru vodáků pro rok 2018
Popis tratě: délka tratě 7 km, obtížnost WW I-III
Bezpečnost: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, vybavení helmou a plovací vestou je povinné
Ostatní: výsledky budou zveřejněny na www.kanoe.cz, protesty na: cpv.otava@kanoe.cz

závodníci musí mít po celou dobu závodu na těle upevněné startovní číslo
Doprava: bude v prostoru Č.Pila-Radešov řízena. Autobusy a automobily budou na startu stát po pravé 

straně vozovky (ve směru příjezdu od Rejštejna). Veškerá vozidla čekající v prostoru cíle 
budou stát v autokempinku Radešov

Další informace: www.vodacitjunion.cz

Na startu a v cíli závodu proběhne prezentace projektu a bude možné vyjádřit podporu   
výstavbě slalomové dráhy v Plzni, viz. www.plzensd.cz

Žádáme účastníky, aby dbali pokynů pořadatelů a prosíme je o dodržování návštěvního řádu 
NÁRODNÍHO PARKU Šumava (pro tuto akci byla vydána výjimka ze zákona). 

Jsme zde pouze hosty a chceme se sem každoročně vracet!
Nechoďte ani nevjíždějte mimo vyznačené cesty! Děkujeme!

Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli k uskutečnění této vodácké akce:




