
ČESKÝ POHÁR VODÁKŮ

41. LETNÍ BLANICE
13. - 14. června 2015

Ahoj, vítejte na stránkách s informacemi k tradičním vodáckým závodům na řece Blanici.

Aktualizováno 24.5.2015

propozice přihlášky - podání výsledky, protesty vypouštění vody volné splutí eskymáky doprava ubytování diskuze kontakt

Město Prachatice

partneři pořadatele

Jen pro administraci

Přihlášen:
jan.vachta@email.cz

Můj účet Odhlásit

Přihlášení

propozice

Sobota 13. června 2015

Start - hráz VD Husinec

8.30 - 11.30 Prezentace a výdej start. čísel

10.15, 11.15 Výklad trati

11.00 Start závodu ČPV 41. Letní Blanice 201

14.00 Předpokládaný konec vypouštění vody

Kemp Žíchovec

17:00 Soutěže v eskymoobratech

19:30 Slosování start. čísel a výsledky eskymáků, možná

výsledky ČPV

Neděle 14. června 2015

Start - hráz VD Husinec

od 10.15 - doporučený čas vyplutí

Soutěžní podmínky a kategorie:

Účast na výkladu trati je pro všechny účastníky povinná!

Závodí se dle platných pravidel ČPV pro rok 2015.

Trať:

hráz VD Husinec - Strunkovice nad Blanicí - most 11 km WW

II

Bezpečnostní podmínky:

Všichni soutěžící startují na vlastní nebezpečí, musí splňovat

bod 2. platných pravidel ČPV, zejména pak musí být dobrými

plavci, mít na sobě po celou dobu závodu ochranou přilbu a

plovací vestu, dále jak stanoví platná pravidla.

Povinná přenášení nutno respektovat (diskvalifikace).

Přihlášky:  

Můžete podávat předem ZDE nebo na místě. Startovní čísla

budou vydávána v pořadí došlých přihlášek a dále při prezenci

partněři ČPV

partneři závodu
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Členové ČSK číslo registrace sebou !!! viz. bod 1.5 pravidel.

Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada ve výši

500 Kč.

Startovné:

závod ČPV 60,- Kč za osobu

volné splutí 20,- Kč za osobu a den

Výsledky:

Najdete zde. K případným protestům využijte formulář nebo

emailovou adresu cpv.blanice@kanoe.cz.

Činovníci: 

Ředitel závodu: Jan Vachta

Hlavní rozhodčí: Michal Špiroch

Stavitelé trati: Jan a Václav Šímovi

Hospodář: Michal Přerost

Informace:  

Běžné dotazy - diskuze

Důležité dotazy - formulář

V nouzi:

Michal Přerost   608 975 117

Jan Vachta 724 058 696

Respektujte prosím dopravní značení a pokyny pořadatelů !!!

 

Z á z n a m y  a  e v i d e n c e

o m l o v á n k y  p r o  d ě t i

Seznam.cz reklama

Vytvořeno službou Webgarden

Seznam.cz reklama:
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