
PROPOZICE ZÁVODU

Místo konání

Blanice (WW I-II)

start: park Husinec (49.0502442N, 13.9863400E)

cíl: most Strunkovice nad Blanicí (49.0825375N, 14.0563072E)

Časový rozvrh

8:30 – 11:30 prezentace a výdej startovních čísel

10:15 výklad trati

11:00 start závodu ČPV 44. Letní Blanice 2022

11:30 opakovaný výklad trati

cca 13:30 předpokládaný start poslední lodi

14:40 konec vypouštění vody

15:30 předpokládaný konec závodu ve Strunkovicích

16:00 losování startovních čísel v cíli závodu

Příhlášky

Přihlášky můžete podávat předem emailem (do 17.6. 20:00) nebo na místě na předepsaném formuláři.

Vždy je nutné podepsat přihlášku na prezenci !!!

Startovní čísla budou vydávána v pořadí došlých elektronických přihlášek a dále při prezenci v pořadí

přicházejících. Členové ČSK číslo registrace sebou.

Soutěžní podmínky

Soutěží se podle platných pravidel ČPV pro rok 2022. Mládež závodí na stejné trati. 

Účast na výkladu trati je pro všechny účastníky povinná.

Povinná přenášení nutno respektovat (diskvalifikace).

Děkujeme za podporu:

          Husinec                 Strunkovice nad Blanicí

aktuální informace na www.vodaci-pt.cz

ČESKÝ POHÁR VODÁKŮ

44. Letní Blanice
18. června 2022



Startovné

Závodníci ČPV 60,-Kč za osobu, volné splutí 20,-Kč za osobu.

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

Bezpečnost

Všichni  soutěžící  startují  na vlastní  nebezpečí,  musí  dodržet  bezpečnostní  podmínky pravidel  ČPV.

Zejména pak musí být dobrými plavci, mít na sobě po celou dobu závodu ochranou přilbu a plovací

vestu.  Při  nesplnění  bezpečnostních  podmínek  nebude  závodník  odstartován,  na  trati  bude

diskvalifikován!

Výsledky

Najdete na webu http://www.zavody-cpv.cz/results/2022/race/3

Pro případné protesty využijte email cpv.blanice@kanoe.cz

Činovníci

ředitel závodu: Jan Vachta

hlavní rozhodčí: Michal Špiroch

stavitel trati: Václav Šíma

hospodář: Světlana Dostálová

Volné splutí

Během závodu a před ním je zakázáno splouvat v úseku hráz VD Husinec – most Strunkovice nad

Blanicí. Začátek volného splutí cca 15 minut po startu závěrečné lodi. 

Poplatek za volné splutí 20 Kč/os. 

Doprava

Doprava na startu bude řízena. Neparkujte v prostoru autobusového nádraží Husinec.

Respektujte místní obyvatele v Husinci a ve Strunkovicích.

Kontakty

dotazy emailem na vodaci-pt@email.cz (reakce do jednoho dne)

v nouzi: IZS 112

Jan Vachta 724 058 696

Michal Přerost 608 975 117

Ceny do tomboly věnovali:

aktuální informace na www.vodaci-pt.cz


