
Jízdní řád vlaků ČD  

 

 

Petrov u Prahy (Pikovice) » Týnec n. Sáz. 
vzdálenost 16 km, cena 28 Kč / 21 Kč (zákaznické jízdné) 

 

Odjezd Příjezd Spoj 

8:04 8:38 Os 9053 

9:27 10:01 Os 9055 

10:09 10:43 Os 9057 

10:41 11:15 Os 9059* 

11:51 12:25 Os 9061 

15:21 15:53 Os 9063 

17:10 17:48 Os 9065 

18:43 19:21 Os 9067 

20:43 21:22 Os 9069 

Poznámka: * nejede v neděli 

 

 

 

 

Poděkování 

DĚKUJEME všem 

sponzorům a partnerům akce. 
 

Rovněž děkujeme všem kamarádům a přátelům 

za pomoc při zajištění závodu. 

 
www.RekaKVS.cz 

 

 

 
 

SÁZAVA 2011 
28.5.2011 - 55. ročník Týnec – Pikovice 

 
z pověření ČSK pořádá 

 

ŘEKA KVS 

 



Hlavní partneři Pyranha Cup – Český pohár vodáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři závodu Sázava 2011 

Organizační pokyny k závodu 

Termín konání : 28. května 2011 

Trasa závodu: Týnec nad Sázavou – Luka pod Medníkem (cca 12 km) 

Start: Nad jezem na tábořišti v Týnci nad Sázavou 

Cíl: Pod „soutěskou“ na Lukách pod Medníkem (občerstvení v Pikovicích) 

Obtížnost: WW I – WW II 
V úseku Kaňov – Pěnkava bude od 9 hod. do 16 hod. nadlepšen vodní stav. 

Časový program:   8.15 – 11.00 přihlašování a výdej startovních čísel 

  9.30  –  9.45 výklad trati 

  9.45 – 10.15 slosování startovních čísel o ceny (čísla přihlášená do 9:45) 

10.30 start první lodi (interval 30 sekund) 

Přihlášky: Čitelně vyplněné hůlkovým písmem na přiloženém formuláři. 

Přihlašování v den závodu od 8:15 do 11:00 na tábořišti v Týnci nad Sáz. 

Startovné: Závodníci ČPV 40,- 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 Pyranha CUP - ČPV pro rok 2011. 

Nově je bez určení věku vypsána kategorie Gumotex (GTX), kde je určen typ 

lodi na dvoumístnou nafukovací kanoi, bez omezení značky a typu. 

Po celou dobu závodu musí mít závodník na sobě odpovídající a správně 

umístěnou plovací vestu a přilbu a čitelně umístěné startovní číslo. 

Mládež do 16 let závodí na stejné trati s menším počtem započítávaných 

branek. (Branky, které nejsou určené pro mládež, jsou označeny v souladu 
s pravidly Pyranha CUP - ČPV přeškrtnutým písmenem „M“.) 

Bezpečnost: Závodníci musí dodržet bezpečnostní podmínky pravidel Pyranha CUP - ČPV. 

Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí.  

Povinnou součástí sportovní výstroje pro účast v závodě je během celého 

závodu na těle řádně upevněná plovací vesta splňující normu EN 393 a na hlavě 

vhodná ochranná přilba. 
Při nesplnění podmínek má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat. 

Doprava: Nebude žádným způsobem řízena. Parkování na parkovištích u tábořišť v Týnci 

nad Sázavou a v Pikovicích. 

Občerstvení: Pro závodníky bude zajištěné na tábořišti v Pikovicích (cca 4km za cílem).  

Vyhodnocení: Výsledky ČPV Sázava budou rozeslány zúčastněným složkám do 21 dnů od 

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

Činovníci soutěže: Tomáš Antonín – ředitel soutěže, hospodář 

Jan Fišer – jednatel, hlavní rozhodčí 

Petr Radvák – stavitel trati 
Karel Körber – zajištění občerstvení 

Informace: Jan Fišer Tomáš Antonín 

E-mail: janfis@seznam.cz E-mail: tomasantonin@seznam.cz 

Tel.: 602 557 156 Tel.: 603 204 121 

www.rekakvs.cz 

K volnému splutí využijte prosím odpoledne a nekažte snahu závodníků! 

 
 

 

HIKO Sport, s.r.o. 

www.hiko.cz 
 

 

 
 

Hollandia a.s. 

www.hollandia.cz 

 

 
 

RUPA, spol. s r.o. 
www.rupa.cz 

 

 

 
 

 

VODÁCKÝ RÁJ 

www.vodackyraj.cz 
 
 

 

 

 

 

 

LAMINEX, spol. s.r.o. 

www.tnp.cz 
 

 

 
 

Gumotex, a. s. 

www.gumotex.cz 

 

 

 

Fotbalový klub 

FERCOM 
Týnec nad Sázavou 

 
Provozovatel tábořiště 

v Týnci n. Sáz. 

tel.: 317 704 033 

Hlavní partner 

závodu Sázava 2011 
 

 
 

Bisport, spol. s.r.o. 

www.bisport.cz 

 

Generální partner  

Pyranha Cup 
 

 
 

VODÁK Sport. 

www.vodak-sport.cz 

 

 
 

 
 

HG sport s.r.o. 
www.hgsport.cz 

 

 
 

 

BOATPARK  s.r.o. 

www.boatpark.cz 

 
 

Pražské služby, a.s. 

www.psas.cz 

http://www.rekakvs.cz/

