
 
                                       Vodácký oddíl KTL Brno 
                          Klub turistů a lyžařů, Údolní 31, 602 00 Brno 

 
pořádá 

z pověření Českého svazu kanoistů závod 
 

    Český pohár vodáků Svratka 
    13. 6. 2010 

 
Datum konání:    13. 6. 2010 
Start: pod hrází vodního díla Vír I.   
Cíl: most Štěpánov 
Délka tratě           14 km 
 
Časový program: 8:00 – 9:30 prezence účastníků 
 9:30 výklad tratě, z přihlášek přijatých do 9:30 budou po 
 ukončení výkladu tratě losovány ceny sponzorů  
 10:15 start 1. lodě, ukončení přihlašování, startovní 
 interval 30 sekund 
Časový limit:      závod bude ukončen 3 hodiny po startu poslední lodi 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje, možnost stanování v prostoru startu 
Startovné: 30,-Kč na osobu                bojdatomas@volny.cz 
Pořadatelé: ředitel soutěže – Tomáš Bojda, tel.: 602 839 780                                                               
 hlavní rozhodčí – Jan Fojtík 
 stavba tratě – Ing. Pavel Holík, Ing.David Fojtík, Kolář Vl. 
 hospodář – Mgr. Marta Drozdková 
                            zpracování výsledků- Ing. Zbyněk Lazar, Dalibor Honza 
Soutěžní řád: podle pravidel ČPV pro rok 2010  
Bezpečnost: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pro všechny         
                            účastníky závodu je povinná ochranná přilba, plovací vesta.   
                            Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví a materiálu  
                            v průběhu závodu. 
Ostatní: výsledky budou zveřejněny na www.kacata.cz a rozeslány  
                            dle platných pravidel ČPV. Závodníci musí mít po celou   
                            dobu závodu viditelně upevněné startovní číslo. Za ztrátu   
                            startovního čísla bude požadována náhrada 100,-Kč. 
Veřejnost :           Splutí veřejnosti pouze za podmínky absolutní přednosti   
              závodníků na trati. Veřejnost nebude puštěna na slalomový  
                            kanál pod Vír I. před a během závodu.Voda bude pouštěná i  
                            dále přes Vír II.  

 partneři ČPV Svratka 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kontakty na pořadatele: www.kacata.cz  , ČSK: www.kanoe.cz 
Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v časovém programu či zrušení 

akce v závislosti na aktuálních hydrologických podmínkách. 

 
Michal Mráček 
výrobce pádel 
www.padla.eu 

 

 
AlpiCenter d.o.o.  
Bovec - Slovenia      

první český kemp ve 
Slovinsku a sportovní 

agentura   
   www.alpicenter.cz 

 
 

LAMINEX s.r.o. 
výrobce pádel a vesel 

www.tnp.cz 

  
 

 

HIKO Sport 
vodácké potřeby a 

vybavení 
www.hiko.cz 

 
vodácké centrum Brno 

www.vodacke-centrum.cz 

 
 
 
 

Kudrna s.r.o. 
cestovní kancelář 

www.kudrna.cz 
   

 
 

 
NOVET s.r.o. 

vybavení pro vodáky a turisty  
Staňkova 18, Brno 
novet@volny.cz 

                

 
 

HYDRO 
vodácký magazín                      

www.hydromagazin.cz 
 

Sportservis Ořechov 
s.r.o. 

výroba a opravy sport. potřeb 
Pavlíkova 59, Ořechov 

sportservis.orechov@post.cz 

vodácký oddíl                                                                                     beach volejbal,  
oddíl mládeže Ostříži                                                                         volejbal , nohejbal 
posilovna                                                                                            stolní tenis              
sauna                                                                                                   ubytování          
lezecká stěna                                                 www.kacata.cz        půjčovna vod.potřeb 

 

 
 

prodej a půjčovna 
vod.potřeb 

www.boatpark.cz  
                

 
 

 
    HG Sport s.r.o.  

prodej a půjčovna vod.potřeb 
www.hgsport.cz 

 

 
 

prodej vod.potřeb 
www.vodakovywjeci.cz  
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