
 

 
 
 

 

SÁZAVA 2018 
26.5.2018 - 62. ročník Týnec – Pikovice 

 

z pověření ČSK pořádá 
 

ŘEKA - Klub pro vodní sporty, z.s. 

Partneři ČPV Sázava 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VODÁCKÝ RÁJ 

www.vodackyraj.cz 
 

 

 
BOATPARK s.r.o. 

www.boatpark.cz 
 

 

 
 

Hollandia a.s. 

www.hollandia.cz 

 

 
 

RUPA, spol. s r.o. 

www.rupa.cz 
 

 

 
 
 

WATER ELEMENT 
www.vodacke-centrum.cz 

  

 
 

BESIP 

www.ibesip.cz 

 
 

Bisport s.r.o. 

www.bisport.cz 

 

        

GUMOTEX, a. s. 

www.gumotex.cz 

 

 
 

HG sport s.r.o. 

www.hgsport.cz 
 

 

 
 

EMCO spol. s r. o. 

www.emco.cz 
 

Pivovar Hubertus, a.s. 

 
www.pivovarkacov.cz 

 

 
 
 

HIKO Sport, s.r.o. 

www.hiko.cz 
 

 
 

KOALA 

http://www.emco.cz/


Organizační pokyny k závodu 

   

 

 

 

 

 

 

Termín konání: 26. května 2018 

Přihlašování: V den závodu od 8.00 do 9.30 na tábořišti v Týnci nad Sázavou 

Přihlášky (viz přiložený formulář) je třeba čitelně vyplnit hůlkovým písmem. 

Časový program:   8.00 – 9.30 přihlašování závodníků - na tábořišti v Týnci nad Sázavou 

  9.30 – 9.45 výklad trati - na tábořišti v Týnci nad Sázavou 

10.30 start první lodi - nad jezem Brejlov (interval 30 sekund) 

17.00 – 17.30 slosování startovních čísel o ceny - na tábořišti v Pikovicích 

Start: Nad jezem Brejlov (příjezd na lodích po řece z Týnce) 

Cíl: Pěnkava (pod jezem) 

(V případě příznivého vodního stavu pod „soutěskou“ na Lukách pod 

Medníkem - bude upřesněno při výkladu tratě.) 

Obtížnost: WW I – WW II 

Startovné: Závodníci ČPV 50,- Kč za osobu, volné splutí 10,- Kč za osobu. 

Za případnou ztrátu startovního čísla bude požadována úhrada 500,- Kč. 

Soutěžní podmínky: Soutěží se podle platných pravidel ČPV pro rok 2018 (dále jen pravidla ČPV). 

Mládež (r. 2003 a mladší) závodí na stejné trati. Branky, které nejsou určené 

pro mládež, jsou označeny podle pravidel ČPV přeškrtnutým písmenem „M“. 

Bezpečnost: Závodníci musí dodržet bezpečnostní podmínky pravidel ČPV. 

Při nesplnění bezpečnostních podmínek bude závodník diskvalifikován! 

Doprava: Parkování a vykládání lodí v Týnci nad Sázavou –  na parkovišti MěÚ před 

tábořištěm (na tábořiště nebude možné vjíždět) 

Parkování a nakládání lodí v Pikovicích – na parkovišti vedle tábořiště 

Upozornění: 26.5.2018 začíná sezona ve Vojenském tech. muzeu v Lešanech, 

z tohoto důvodu mohou nastat dopravní komplikace v obci Krhanice. 

Občerstvení: Pro závodníky bude zajištěno na tábořišti v Pikovicích. 

Vyhodnocení: Výsledky ČPV Sázava budou rozeslány zúčastněným složkám do 15 dnů od 

konání závodu na adresu uvedenou v přihlášce a umístěny na www.kanoe.cz. 

Protesty proti výsledkům závodu písemně na e-mail: cpv.sazava@kanoe.cz. 

Činovníci soutěže: Tomáš Antonín – ředitel soutěže, hospodář 

Jan Fišer – jednatel, hlavní rozhodčí 

Petr Radvák – stavitel trati 

Karel Körber – zajištění občerstvení 

Informace: Jan Fišer (Tel.: 602 557 156) Tomáš Antonín (Tel.: 603 204 121) 

e-mail: cpv.sazava@kanoe.cz http://www.RekaKVS.cz 
 

K volnému splutí využijte prosím odpoledne a nekažte snahu závodníků! 

Voda pro splutí v úseku Kaňov - Pěnkava je zajištěna od 12 do 16 hodin. 

Jízdní řád vlaků  

Petrov u Prahy (Pikovice) » Týnec n. Sáz. 
vzdálenost 16 km, cena 32 Kč 

 

Odjezd Příjezd Spoj 

7:47 8:15 Os 9053 

8:30 8:57 
Sp 1563* Posázavský motoráček 

(více na http://www.kzc.cz) 

9:18 9:48 Os 9055 

10:16 10:46 Os 9057 

10:47 11:20 Os 9059 

11:27 11:55 
Sp 1565** Posázavský motoráček 

(více na http://www.kzc.cz) 

11:48 12:17 Os 9061 

12:47 13:15 Os 9063 

14:46 15:19 Os 9065 

17:17 17:48 Os 9067 

18:46 19:19 Os 9069 

20:27 20:55 Os 9071 

21:44 22:12 Os 9073 

Poznámka: * jede jen v sobotu; **jede jen v neděli  

Možnosti ubytování 

Tábořiště v Týnci nad Sázavou – louka „K Náklí“ 

• Provozovatel: Bisport s.r.o. 

• Kontakty: mobil.: 777 335 618; e-mail: info@bisport.cz; www.bisport.cz 

Veřejné tábořiště Pikovice 

• Provozovatel: Sbor dobrovolných hasičů - Pikovice 

• Kontakty: mobil.: 732 313 096; mobil: 720 144 924 

 

Poděkování 

 

DĚKUJEME všem 

sponzorům a partnerům akce. 
 

Rovněž děkujeme všem přátelům a kamarádům  

za pomoc při zajištění závodu. 

 
www.RekaKVS.cz 

 

!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!! 

Prezentace a výklad tratě zůstává na tábořišti v Týnci nad Sázavou. Start je z technických důvodů 

posunut až nad jez Brejlov. 

!!! V prostoru startu (Brejlov) není možné vykládání lodí. !!! 

Vykládání lodí a případné parkování je možné na parkovišti MěU před tábořištěm v Týnci nad 

Sázavou. 

 

http://www.kanoe.cz/
mailto:cpv.sazava@kanoe.cz
http://www.rekakvs.cz/
mailto:info@bisport.cz

