Vodácký oddíl KTL Brno
Klub turistů a lyžařů Brno, z. s., Svratecká 449, 624 00, Brno
pořádá z pověření Českého svazu kanoistů závod

ČPV JIHLAVA
PROPOZICE ZÁVODU

Datum: 11. 6. 2022
Start: Pod hrází vodního díla Mohelno.
Cíl: Most Biskoupky – Hrubšice ř. km 46,8.
Délka tratě cca 12 km.

Program:
8:00 - 10:00 prezence účastníků.
10:15 výklad tratě, z přihlášek přijatých do 10:00 budou po ukončení výkladu tratě losovány ceny sponzorů.
11:00 start 1. lodě, ukončení přihlašování.
Soutěžní řád: Podle pravidel ČPV pro rok 2022.
Startovní interval 60 sekund.
V prostoru cíle bude nachystáno občerstvení pro závodníky.
Časový limit: Závod bude ukončen 2 hodiny po startu poslední lodi.
Ubytování: Možnost stanování na tábořišti na levém břehu řeky odbočka
u silničního mostu (Mohelno – Dukovany, nebo přímo pod hrází VD Mohelno).
Startovné: 50,- Kč na osobu.
Pořadatelé:
Ředitel soutěže - David Fojtík, tel: 602 586 223, zofkak1@email.cz
Hlavní rozhodčí - Jan Fojtík, Stavba tratě - Vladimír Kolář
Hospodář - Marta Hanáková, Zpracování výsledků - Zbyněk Lazar, protesty: cpv.jihlava@kanoe.cz
Bezpečnost:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Pro všechny účastníky závodu je povinná ochranná přilba, plovací vesta.
Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé v průběhu závodu.
Proti epidemická opatření, COVID 19

Dle aktuálních nařízení vlády.

Ostatní:
Výsledky budou zveřejněny a rozeslány dle platných pravidel ČPV.
Závodníci musí mít po celou dobu závodu viditelně upevněné startovní číslo.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 500,- Kč.
Doprava v prostoru startu bude řízena. Dbejte pokynů pořadatelů, nevcházejte a nevjíždějte
do přehrazených prostor (soukromé pozemky a problémy). Děkujeme.
Do prostoru startu pod VD budou vpuštěna jen vozidla závodníků.
Veřejnost:
Splutí veřejnosti nebude v době závodu povoleno.
Volné splutí nebude možné, voda poteče od 9 - 14 hodin.
Více informací o volných splutí najdete na webu: https://jihlava.kacata.cz/
Vážení, v návaznosti na zpřísnění obecně závazných předpisů regulujících oblast ochrany
osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, tzv. GDPR, účinné od 25. 5. 2018)
Vás informujeme, že vrámci pořádání ČPV zpracováváme tyto vaše osobní údaje: „Jméno, příjmení a
rok narození”. Jsou zpracovány za účelem identifikace závodníků a jejich registrace, jakož
i rozřazení do věkových skupin.“ Právním titulem k tomuto zpracování je oprávněný zájem
pořadatele závodu na dodržení pravidel, které původně stanovil a identifikaci jednotlivých závodníků
a vyhodnocení výsledků. Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pořizujeme fotografie na základě
zákonné zpravodajské licence dle §89 občanského zákoníku za účelem informovat prostřednictvím
nich o průběhu sportovní akce.

Sponzoři závodu:

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 30. 5. 2022.

