
***************************************************************************
    Vodáci TJ   Slovan Jindřichův Hradec 
    Vás zvou na VI. ročník Českého poháru vodáků mládeže 
                  „ H A M E R S K Ý   P O T O K“  a současně na XXXV.ročník vodácké 
         soutěže do 18-ti let. 
 
Pořadatel: TJ Slovan Jindřichův Hradec 
Termín: sobota 17.září 2011 
Úsek:  Dvoreček (most) – Jindřiš 
Obtížnost: WW  I – II 
Délka tratě: 6  km 
Přihlášky: Dvoreček  17.9.2011  od  13.00.  Soutěž  je veřejná.  ČPV  mládeže  se mohou      

zúčastnit soutěžící do věku 16 let (v roce 2011 nedosáhli věku 17 let), účastníci 
ve  věku  17-18  let  budou  hodnoceni  v oddělené  soutěži. Přihláška  stvrzená 
podpisem  musí  obsahovat  rodná čísla, jména  a  příjmení  soutěžících  a číslo  
oddílu.   

  Současně se jmenovitě přihlašuje doprovodná loď s posádkou starší 18 let vždy 
  na 3 nebo méně lodí jednoho oddílu maximálně jedna. 
Startovné: Za  soutěžícího 20 Kč. Startovné  platí i doprovodná loď, která obdrží startovní 
  číslo,  absolvuje celou trať, je bodována, ale není hodnocena  do ČPV mládeže. 
  V cíli bude všem účastníkům poskytnuto občerstvení. 
Výklad tratě:   14:15 hod 
Hodnocení: Dle pravidel ČPV platných od roku 2011. 
Start:  14:30 hod 
  Startuje  se po skupinách  max. 3 lodí mládeže a doprovodnou lodí smečkovým  
             startem v intervalu 3 minuty. 
Ředitel soutěže:  Milan Nemeškal 
Stavba trati:     Ing. Zdeněk Miškovský 
Hlavní rozhodčí: Ervín Matějka 
Hospodář:     Ing. Jiří Kronika 
Zajištění  lodí  proti  potopení, přilby a plovací vesty povinné. Všichni účastníci musí být do- 
brými plavci. Doprovodná loď dospělých vede své svěřence a odpovídá za ně během soutěže. 
Pořadatel  neodpovídá  za  jakékoliv  škody vzniklé účastníkům. Žádáme všechny soutěžící i 
doprovodné lodě, aby nevyjížděli s čísly pro ČPV mládeže na horní úsek Hamerského potoka. 
Ve Dvorečku nebude možný výstup a nástup lodí na pravém břehu před mostem. Umožněn je  
pouze za mostem vlevo. Start mládeže bude posunut níže. Hradící páskou zde bude vyznačen 
zákaz vstupu na některé části luk. Pokud nebudeme respektovat soukromý majetek, je možné, 
že letošní Hamerák bude poslední. 
Stejně  tak  je  NUTNÉ  dodržovat  JEDNOSMĚRNÝ  provoz vodáckých aut a autobusů ve 
směru  Blažejov,  Ratmírov, Vlčice,  Mutyněves, Dvoreček. Také pouze v tomto  směru bude  
umožněno parkování aut ve Dvorečku před mostem a autobusů u lihovaru. Pro cestu ze Dvo-  
rečka  do Jindřiše je nutné dodržovat směr Blažejov, Hospříz, Hradec, Jindřiš. Doporučujeme  
využít  kyvadlové  dopravy  autobusy s vlekem  Bohemians  Praha. Pernamenky  pro oba dny   
lze  zakoupit  v Malém Ratmírově, Jindřiši a ve Dvorečku. Platí  též  pro dopravu osob a  lodí  
vláčkem z Jindřiše do Ratmírova. Bližší inormace na: http//hamerak.boucek.cz 
                     
V chatovém táboře Malý Ratmírov je zajištěno občerstvení a je možno objednat zde 
ubytování v chatkách nebo pokojích. Objednávky na tel. čísle 384397148 nebo 384361798. 
Dále je možné zajistit ubytování  na  stejném místě na tel. 608207541 
 


