
 

ČESKÝ POHÁR VODÁKŮ 
 

42. LETNÍ BLANICE 
  !!! POZOR !!! pouze 18. června 2016 !!! POZOR !!! 
 

 
Sobota 18. června 2016 
Start - hráz VD Husinec 
8:30 - 11:30   Prezentace a výdej start. čísel 
10:15   Výklad trati, tombola - losování startovních čísel 
11:00    Start závodu ČPV 42. Letní Blanice 2016 
11:30    Opakovaný výklad trati 
14:30   Předpokládaný konec závodu a vypouštění vody 
 
Soutěžní podmínky a kategorie: 
Závodí se dle platných pravidel ČPV pro rok 2016. 
Účast na výkladu trati je pro všechny účastníky povinná !!! 
Povinná přenášení nutno respektovat (diskvalifikace). 
Upozorňujeme, že splouvání řeky i v rámci závodů ČPV se řídí zákonem č. 187/2014 Sb, vyhláškou 
46/2015 Sb ,a že: Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo 
jejich propustmi možné pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky. Pro 
účastníky závodu bylo na konkrétních jezech sjednáno povolení správce jezu. Seznam jezů s 
povoleným splutím bude umístěn a vyhlášen na výkladu trati.  
 
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 ČPV. 
Povinná přenášení nutno respektovat (diskvalifikace). 
 
Přihlášky:    
POZOR: 
Přihlášky budou akceptovány pouze na formuláři pořadatele (ke stažení ZDE). Obecná přihláška ČPV 
nebude akceptována a budete ji muset na místě přepsat!!! (souvislost s vyhláškou č. 46/2015Sb). 
Přihlášky můžete podávat předem elektronicky ZDE nebo na místě. Startovní čísla budou vydávána v 
pořadí došlých elektronických přihlášek a dále při prezenci v pořadí přicházejících!!! 
 
Členové ČSK číslo registrace sebou !!! viz. bod 1.5 pravidel. 
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada ve výši 500 Kč. 
 
Startovné: 
60,- Kč za osobu 
 
Výsledky: 
Najdete na www.kanoe.cz. K případným protestům využijte email cpv.blanice(..)kanoe.cz 

Činovníci: 
Ředitel závodu:   Jan Vachta 
Hlavní rozhodčí:   Michal Špiroch 
Stavitel trati:   Václav Šíma 
Hospodář:   Michal Přerost 
Technický delegát ČSK VT:  nejmenován 
 
 

http://www.mapy.cz/s/i56y
http://www.kanoe.cz/files/turistika/2016/Pravidla_CPV_2016.pdf
http://www.mapy.cz/s/i56y
http://www.mapy.cz/s/9RkA
http://www.kanoe.cz/files/turistika/2016/Pravidla_CPV_2016.pdf
http://www.kanoe.cz/files/turistika/2016/Pravidla_CPV_2016.pdf
http://www.letni-blanice.mypage.cz/rubriky/prihlasky-podani
http://www.letni-blanice.mypage.cz/rubriky/prihlasky-podani
http://www.kanoe.cz/vysledky/turistika/6456-vysledky-cpv-2016


Doprava: 
Ke startu přijíždějte pouze z Prachatic směrem na přehradu Husinec. 
Přijedete-li ve směru od Husince zapříčiníte dopravní zácpu a budete vykázáni zpět do Husince !!! 
Podrobné info s mapou ZDE 
 
Volné splutí: 
Nebude organizováno. Během závodu a před ním je zakázáno splouvat v úseku hráz VD Husinec - most 
Strunkovice nad Blanicí. 
V neděli 19. června 2016 voda nepoteče. 
Upozorňujeme, že splouvání řeky se řídí zákonem č. 187/2014 Sb, vyhláškou 46/2015 Sb.,  a že na 
povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné 
pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky. Povolení správce jezu bylo 
sjednáno pouze na konkrétních jezech a to pouze pro účastníky závodu. 

Informace: 
Běžné dotazy - diskuze webu 
Důležité dotazy - vodaci-pt(..)email.cz 
Telefonní čísla v nouzi: 
Integrovaný záchranný systém   112 
Michal Přerost   608 975 117 
Jan Vachta 724 058 696 

 
Respektujte prosím dopravní značení a pokyny pořadatelů !!! 
 

Partneři ČPV Partneři pořadatele 

 
 
 
Partneři závodu 

 

 

http://www.letni-blanice.mypage.cz/rubriky/doprava
http://www.letni-blanice.mypage.cz/rubriky/diskuze/forum-blanice
http://www.letni-blanice.mypage.cz/rubriky/doprava
http://www.letni-blanice.mypage.cz/pravy-sloupec/partneri-cpv
http://www.letni-blanice.mypage.cz/pravy-sloupec/partneri-cpv
http://www.letni-blanice.mypage.cz/pravy-sloupec/partneri-cpv
http://www.letni-blanice.mypage.cz/pravy-sloupec/partneri-zavodu
http://www.letni-blanice.mypage.cz/pravy-sloupec/partneri-zavodu
http://www.profiplast.cz/
http://pvl.cz/
http://tnp.cz/
http://www.gumotex.cz/
http://www.boatpark.cz/
http://www.ka-servis.cz/
http://www.hastech.cz/
http://prachatice.eu/

