Vodácký oddíl KTL Brno

Generální partner

Klub turistů a lyžařů, Svratecká 449, 624 00, Brno
pořádá z pověření Českého svazu kanoistů závod

Gumotex a.s. Břeclav
výroba nafukovacích člunů

Partneři
26. 6. 2016

Datum:
Start:
Cíl:
Délka tratě
Časový
Program:

Časový limit:
Ubytování:
Startovné:
Pořadatelé:

Soutěžní řád:
Bezpečnost:
Ostatní:

Veřejnost :

www.gumotex.cz

pod hrází vodního díla Vír I.
most Štěpánov
14 km
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 1 minuta
V prostoru cíle bude nachystáno občerstvení pro závodníky.
závod bude ukončen 3 hodiny po startu poslední lodi
možnost stanování v prostoru startu
40,-Kč na osobu
ředitel soutěže – David Fojtík, tel: 602 586 223 zofkak1@email.cz
hlavní rozhodčí – Jan Fojtík
stavba tratě – Karel Mach
hospodář – Marta Hanáková
zpracování výsledků- Zbyněk Lazar
podle pravidel ČPV pro rok 2016
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pro všechny
Účastníky závodu je povinná ochranná přilba, plovací vesta.
Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé v průběhu závodu.
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.

info@vodak-sport.cz
www.vodak-sport.cz

www.e-finance.cz

AlpiCenter Bovec
www.alpicenter.cz
www.tnp.cz

Michal Mráček
výrobce pádel
www.padla.eu

vodácké centrum
www.vodacke-centrum.cz

www.libebit.cz

HIKO Sport
vodácké potřeby
www.hiko.cz

Kudrna s.r.o.
cestovní kancelář

www.kudrna.cz
Sportservis Ořechov
s.r.o.

Splutí veřejnosti od VD Vír II pouze za podmínky absolutní
přednosti závodníků na trati. Veřejnost nebude puštěna na slalomový

kanál pod Vír I.během závodu.

Zdravá česká kosmetika

www.rwe.cz

PÁDLER
vodácký magazín
www.padler.cz

výroba sport. potřeb

Pavlíkova 59, Ořechov

sportservis.orechov@
post.cz

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. Verze letáku ke dni 13.6.2016

vodácký oddíl
oddíl mládeže Ostříži
posilovna, sauna
lezecká stěna

www.kacata.cz

beach volejbal,
volejbal , nohejbal
stolní tenis
půjčovna vod.potřeb

