
Vodácký klub Kladno

z pov ení eského svazu kanoist

po ádá

eský pohár vodák

42. ro ník

St ela 2016
ned le 18. zá í 2016
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Bezpe nostní opat ení :

Funkcioná i závodu :

editel závodu : Ji í Oliverius
Hlavní rozhod í : Martin Jirka
Stavitel trati : Svojmír a Miroslav ápovi
Hospodá  závodu : Šárka Pin áková

•

•

•
•
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Po ádá : Vodácký klub Kladno z pov ení eského svazu kanoist

Datum konání : 18. zá í 2016

Start závodu : Rabštejn nad St elou

Cíl závodu : bývalý Kozi k v mlýn

Konec trati : Mladotice

Celková délka trati : 17 km

Sout žní podmínky : Sout ží se dle platných pravidel PV
asový po ad : 8:30 – 11:00 Prezentace ú astník , výdej startovních ísel

9:30 Výklad trat
10:00 Start 1.lodi (

)
15:30 Losování cen v cíli trati (ceny budou p edávány na
základ  p edložení kontrolního kupónu, který každý závodník
obdrží spolu se startovním íslem.

asový limit : Závod bude ukon en 2 hodiny po startu poslední lodi
Startovné : 50,- K  za osobu
Za ztrátu startovního ísla bude požadována náhrada 500,- K

Ubytování : Po adatel nezajiš uje, možnosti ubytování jsou v p ilehlých
obcích.

Stravování : Pro ú astníky závodu zajišt no v cíli ob erstvení

P ípadné odvolání akce : Nejpozd ji do 20:00 dne 15.9.2016 na stránkách
www.kanoe.cz

Výsledková listina: Výsledky budou zve ejn ny na www.kanoe.cz

Vzhledem k požadavk m orgán  státní správy je omezen po et startovních
ísel na 400, volné splutí není umožn no v bec. Respektujte tato omezení a k

volnému splutí St ely prosím využijte jiného období zvýšeného stavu vody, p ípadn je
možno splouvat horní tok St ely ze Žlutic do Rabštejna nebo naopak spodní tok z
Mladotic do Berounky.

http://www.kanoe.cz
http://www.kanoe.cz
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