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Český pohár vodáků - Úhlava

Stejně jako každý rok i letos bude pořádat TJ ČSAD Plzeň Český pohár vodáků na Úhlavě.

Popis závodu:

Jde o vodácký turistický závod určený mládeži a široké vodácké veřejnosti v nejzajímavějším úseku horního
toku řeky Úhlavy.

Závod má pořadatelskou tradici oddílu vodní turistiky TJ ČSAD Plzeň od roku 1988. Soutěž je od roku 1999
součástí prestižního seriálu závodů, které organizuje Český svaz kanoistů pod názvem Český pohár vodáků a
každoročně jejich uspořádáním pověřuje devět vodáckých oddílů v ČR. V letošním roce se uskuteční 31. ročník
závodu na Úhlavě (dne 7. 9. 2019).  
Trať je dlouhá 10 km. Řeka má zvýšený vodní průtok, který je zajišťován pořadatelem z nýrské přehrady. Na trati
je umístěno cca dvacet branek soustředěných do 5-6 míst. Několik vodácky atraktivních míst a vždy nejméně
polovina brankovišť je umístěna přímo ve středu města Nýrsko. Bezpečnost účastníků na exponovaných
místech je zajištěna odbornou záchranou.

Závody mají ve městě značnou oblibu a jsou sledovány řadou diváků. Současně se těší podpoře a pochopení
M. Ú. Nýrsko. Soutěž trvá téměř celý den a mimo registrovaných vodních turistů (cca 350 závodících) je trať
také otevřena celé vodácké obci (cca 100 účastníků splutí). V cíli je pro sportovce připraveno občerstvení.

Vzájemně se na trati respektujte a uvolněte cestu rychlejším jezdcům. Dbejte pokyny rozhodčích.

Prezentace a parkoviště by měly být stejně jako předloni posunuty 300m po cestě po proudu. Nastupovat na
vodu se tak bude u první branky. Pokud by došlo z důvodů podmáčení louky ke změně, budeme Vás informovat
na http://uhlava.cadici.org
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Termín: 7. 9. 2019  
Start: pod vodní nádrží Nýrsko (z města směr na Železnou Rudu)  
Cíl: most u obce Úborsko (cca 5 km za Nýrskem)  
Trať: 10 km, WW I+  
- Mapa trati s vyznačenými jezy a umístěním brankovišť, nákresy
brankovišť budou k dispozici cca týden před závodem zde 
Časový program: Sobota 8:45 - začátek prezentace  
10:15 - výklad tratě (přihlášky přijaté do 10:15 budou slosovány o
sponzorské ceny)  
11:15 - start (interval 30 sec) Voda bude uzavřena půl hodiny po
posledním startujícím.  
Pro informaci o nedělním volném slputí sledujte http://www.cadici.org 
Startovné: 70 Kč za osobu závod, 50 Kč za osobu - splutí v sobotu 
Soutěžní řád: podle platných pravidel ČPV  
Činovníci soutěže:  
Lubomír Ulč (ředitel)  
Jan Lukáš (hlavní rozhodčí)  
Martin Kulle (stavitel trati)  
Oldřich Okrouhlý (hospodář)  
Bezpečnost: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Soutěžící
musí dodržet bezpečnostní podmínky podle pravidel ČPV, zejména
mít po celou dobu jízdy přilbu, plovací vestu a na těle viditelně
upevněné startovací číslo. 
Přihlášky: na místě, nebo do pátku 15:00 emailem na adresu 

 - Přihlašovací formulář  
Doprava: parkování na startu i v cíli na vyhrazených místech (dbejte
pokynů pořadatele). 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje  
Výsledky: budou zveřejněny na www.zavody-cpv.cz. 
Propozice: Případné změny sledujte na http://www.cadici.org. 
Bezpečnost: v žádném případě nenastupujte na navigaci pod výpustí
z přehrady! 
Ostatní: Splutí je možné, buď před závodem 10:00 - 10:45, nebo po
závěrečné lodi. Voda poteče do 14:30. 
Pokud nebudete závodit, a budete mít jenom volné splutí, nepleťte se
do cesty závodícím. Děkujeme. 
Více informací: 
Lubomír Ulč, tel.: 603851816, e-mail:  
Martin Kulle, tel.: 608911924, e-mail:  
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