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(V sobotu 24.září 2011 je pořádán Pyranha Cup - ČPV Teplá 2011) 
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Pořádá :    Vodácký klub Kladno z pověření Českého svazu kanoistů 

Datum konání :  25. září 2011 

Start závodu :  Rabštejn nad Střelou 

Cíl závodu :  bývalý Kozičkův mlýn 

Konec trati :  Mladotice 

Celková délka trati : 17 km 

Soutěžní podmínky : Soutěží se dle platných pravidel ČPV 

Časový pořad : 8:30 – 11:00  Prezentace účastníků, výdej startovních  

  čísel 

 9:30  Výklad tratě 
 10:00  Start 1.lodi (Čas startu jednotlivých   
 závodníků bude vyvěšen a tito jsou    
 povinni se s ním seznámit !!! ) 
  15:30 Losování cen v cíli trati (ceny budou   
 předávány na základě předložení kontrolního   
 kupónu, který závodníci obdrží spolu se    
 startovním číslem.  

Časový limit : Závod bude ukončen 2 hodiny po startu poslední lodi 

Startovné : 50,- Kč za osobu 

Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč 

Ubytování : Pořadatel nezajišťuje, možnosti ubytování jsou v přilehlých 
obcích.  

Stravování : Pro účastníky závodu zajištěno v cíli občerstvení 

(občerstvení bude pouze pro závodníky, prodejní stánek s pivem a jinými 

pochutinami letos opět nebude !!!) 

 

Výsledková listina : Výsledky budou zveřejněny na http://www.kanoe.cz 

Vzhledem k požadavkům orgánů státní správy je omezen počet startovních 
čísel na 400, volné splutí není umožněno vůbec. Respektujte tato omezení a k 
volnému splutí Střely prosím využijte jiného období zvýšeného stavu vody, případně je 
možno splouvat horní tok Střely ze Žlutic do Rabštejna nebo naopak spodní tok z 
Mladotic do Berounky. 
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Bezpečnostní opatření : 
 Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí! Pro všechny účastníky závodu 
je povinná ochranná přilba, plovací vesta a loď zajištěna proti potopení. Pro 
mládež je povinná doprovodná loď. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé na 
zdraví a materiálu v průběhu závodu. 
 
Funkcionáři závodu :  
 Ředitel závodu : Jiří Oliverius 
 Hlavní rozhodčí : Martin Jirka 
 Stavitel trati : Svojmír a Miroslav Čápovi 
 Hospodář závodu : Šárka Pinďáková 

 
 

Další informace: 
Jiří Oliverius, Tyršova 3223, 272 01 Kladno, tel.: 313 115413 
Martin Jirka, tel.: 312 268 151, E-mail: vodaci_kladno@volny.cz 

Důležité : 

Trasa závodu probíhá přírodní rezervací, respektujte prosím 
následující pravidla : 

• Vystupování na břeh mimo pozemky k tomu určené, je 
dovoleno pouze při stavu nouze 

• Veřejnosti je rezervace přístupná jen po silnicích, lesních 
cestách a značených stezkách a na místech vyhrazených pro 
rekreaci 

• Táboření a rozdělávání ohňů je v rezervaci zakázáno 
• Motorovým vozidlům není vjezd do rezervace povolen 

 
Nevstupujte, netábořte a neparkujte na soukromých pozemcích 

zejména v obci Rabštejn nad Střelou a přilehlém okolí, zvláště citlivé 
pozemky budou vyznačeny výstražnou páskou! Porušení tohoto zákazu 
bude řešeno za asistence policie ČR. 

 
Vzhledem ke složité dopravní situaci v obci přijíždějte prosím do 

Rabštejna nad Střelou pouze ve směru od obce Stvolny. Žádáme 
všechny , aby respektovali směry dopravy, v opačném případě zcela 
zablokujete průjezd Rabštejnem. Respektujte prosím pokyny 
pořadatelů řídících dopravu. 
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Předepsané směry dopravy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


