P edepsané sm ry dopravy:

Vodácký klub Kladno, z.s.
z pov ení eského svazu kanoist
po ádá

eský pohár vodák
43. ro ník

St ela 2020
ned le 20. zá í 2020
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Po ádá:

Z pov ení eského svazu kanoist Vodácký klub Kladno, z.s.

Bezpe nostní opat ení:

Datum konání:

20. zá í 2020

Start závodu:

Rabštejn nad St elou

Cíl závodu:

Kozi k v mlýn

Každý ú astník startuje na vlastní nebezpe í! Pro všechny ú astníky závodu je
povinná ochranná p ilba, plovací vesta a lo zajišt na proti potopení. Pro mládež je
povinná doprovodná lo . Po adatel nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví a materiálu
v pr b hu závodu.

Konec trati:

Mladotice

Funkcioná i závodu:

Celková délka trati:

17 km

editel závodu:
Hlavní rozhod í:
Stavitel trati:
Hospodá závodu:
Catering:

Sout žní podmínky: Sout ží se dle platných pravidel PV
asový po ad:

8:30 – 11:00 Prezentace ú astník , výdej startovních ísel
9:20
10:00

Výklad trati
Start 1.lodi ( as startu jednotlivých závodník
bude vyv šen a tito jsou povinni se s ním
seznámit !!!)
15:30
Losování cen v cíli trati (ceny budou p edávány na
základ p edložení kontrolního kupónu, který každý závodník
obdrží spolu se startovním íslem.
asový limit:

Závod bude ukon en 2 hodiny po startu poslední lodi

Startovné:

50,- K za osobu

Za ztrátu startovního ísla bude požadována náhrada 500,- K
Vzhledem k vydaným podmínkám pro po ádání akce je omezen po et
startovních ísel na 400, volné splutí po adatel neumož uje. Respektujte tato
omezení a k volnému splutí St ely prosím využijte jiného období zvýšeného stavu
vody, p ípadn je možno splouvat horní tok St ely ze Žlutic do Rabštejna
nebo naopak spodní tok z Mladotic do Berounky.
Ubytování:

Po adatel nezajiš uje, možnosti ubytování jsou v p ilehlých obcích.

Ji í Oliverius
Martin Jirka
Svojmír a Miroslav ápovi
Lenka ápová
Ji í Jim Podhorský

D ležité:
Respektujte prosím pokyny po adatel

Trasa závodu probíhá p írodní rezervací, respektujte prosím následující
pravidla:
• Vystupování na b eh mimo pozemky k tomu ur ené, je dovoleno
pouze p i stavu nouze
• Ve ejnosti je rezervace p ístupná jen po silnicích, lesních cestách a
zna ených stezkách a na místech vyhrazených pro rekreaci
• Tábo ení a rozd lávání oh je v rezervaci zakázáno
• Motorovým vozidl m není vjezd do rezervace povolen
Nevstupujte, netábo te a neparkujte na soukromých pozemcích zejména
v obci Rabštejn nad St elou a p ilehlém okolí, zvlášt citlivé pozemky budou
vyzna eny výstražnou páskou! Porušení tohoto zákazu bude ešeno za
asistence policie R.

Stravování:
Pro ú astníky závodu zajišt no v cíli malé ob erstvení
P ípadné odvolání akce: Nejpozd ji do 20:00 dne 15.9.2020 na stránce
https://www.kanoe.cz/zavody/turistika/terminovka
Z d vodu neustále se m nících opat ení k zabrán ní ší ení nemoci Covid-19 se p ed
odjezdem na závod p esv d te, zdali náhle nevstoupila v platnost opat ení, která by
bránila po ádání akce.
Vzhledem k sou asné situaci d razn doporu ujeme všem ú astník m, aby p i

Další informace:
Ji í Oliverius, tel.: 313 115413
Martin Jirka, E-mail: vodaci_kladno@volny.cz

prezentaci, a to zejména, výkladu trati a losování používali roušky.
Výsledková listina:

Výsledky budou zve ejn ny na www.zavody-cpv.cz
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ídících dopravu.
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