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Klub vodáků Karlovy Vary
z pověření Českého svazu kanoistů
pořádá
www.klubvodaku.cz
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Půjčovna lodí Leština
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TEPLÁ 2022
Termín:

17. září 2022

Start:

Březová u Střelnice

Cíl:

most v dolních Drahovicích v Karlových Varech, na Ohři 1 km pod ústím Teplé

Občerstvení: po odevzdání startovních čísel u garáží ČSAD, na Ohři 2 km pod ústím Teplé
Délka Tratě: 8,5 km WWI - řeka Teplá + Ohře

Časový rozvrh:
8:30 - začátek prezentace
9:45 - výklad trati - po výkladu trati losování sponzorských darů
11:00 - start v pořadí startovních čísel (startovní interval 30 sekund)
Zastavení sjízdného průtoku na Teplé po startu posledního
závodníka cca v 14:30
VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI ŽÁDÁME VŠECHNY ÚČASTNÍKY,
ABY V PRŮBĚHU AKCE DODRŽOVALI AKTUÁLNĚ PLATNÉ
HYGIENICKÉ PŘEDPISY.
Kategorie: mládež (do 15 let) – K1 hoši, K1 dívky, C2 mládež;
dospělí – K1 muži, K1 ženy, C1, C2;
Bez určení věku je vypsána kategorie K2 a Gumotex (GTX), kde je určen typ lodi na
dvoumístnou nafukovací kánoi bez omezení značky a typu

Startovné:
100- Kč za účastníka
………………………………………………………………
Splutí Teplé:
50,- Kč za účastníka (nalepovací splutěnky)
Pořadatelé: Klub vodáků Karlovy Vary SK, spolek
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
hospodář:
stavitel tratě:

Miroslav Blahník
Jiří Kubát
Josef Cikaník
Miroslav Blahník

Informace:

Miroslav Blahník, email: cpv.tepla@kanoe.cz

777 831 980
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Přihlášky vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem na přiloženém platném formuláři. Do přihlášek se
vyplňují registrační čísla závodníků přidělená ČSK.

Žádáme splouvající účastníky, aby při průjezdu bodovacími místy neomezovali a
neohrožovali soutěžící závodníky!
Splutí pro nesoutěžící je organizované: 50,- Kč za účastníka
Lodě budou označeny nalepovací splutěnkou.
Voda na Teplé poteče v sobotu 17. 9. 2022 od 10 do startu posledního závodníka v cca 14:30 hod.
Splutí Lomnického potoka bude záležet na aktuálním stavu vody na Stanovické přehradě. Zda voda
poteče či nikoliv bude upřesněno na startu. Případné splutí je na vlastní nebezpečí.
Závod probíhá dle pravidel Českého poháru vodáků odsouhlasených na rok 2022.
Bezpečnostní opatření: Startující se zúčastňují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Musí dodržovat
bezpečnostní podmínky dle pravidel ČPV.
Po celou dobu závodu musí mít závodník na sobě plovací vestu, přílbu a startovní číslo. Mládež startuje na
stejné trati s menším počtem započítávaných branek (branky, které jsou pro mládež vypuštěné, jsou z obou stran
označeny škrtnutým písmenem M) pouze s doprovodem dospělých, kteří musí mít též startovní číslo. Přihlašující
organizace stvrzuje na přihlášce, že všichni přihlášení jsou dobrými plavci. Pořadatel neodpovídá účastníkům za
jakékoliv vzniklé škody.

Výsledky: Výsledky budou rozeslány dle platných pravidel ČPV a budou zveřejněny na internetu www.kanoe.cz (český vodácký server) – rubrika turistika.

Dodržujte prosím jednosměrný příjezd na start od přehrady
v Březové!!!!!
Dále prosím dbejte na umožnění průjezdu autobusů a nákladní dopravy a opatrnosti na ostatní
účastníky a také žádáme účastníky o dodržování pokynů pořadatelů.

Děkujeme Všem, kdo přiložili ruku k dílu, ochotným rozhodčím a dále:

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

