
 

                                       Vodácký oddíl KTL Brno 
                          Klub turistů a lyžařů, Údolní 31, 602 00 Brno 
 
                                        Oddíl Českého svazu kanoistů (ČSK)-sekce vodní turistiky (VT) 

                                                            Odbor Klubu českých turistů 111016 
pořádá 

z pověření Českého svazu kanoistů závod 

    Český pohár vodáků Svratka 
    14. 6. 2009 

Datum konání:    14. 6. 2009 

Start: pod hrází vodního díla Vír I.  

Cíl: vzdutí vyr.nádrže Vír II. 

Délka tratě           3 km 
 

Časový program: 8:00 – 9:30 prezence účastníků 

 9:30 výklad tratě, přihlášky přijaté do 9.30 budou po 

 výkladu losovány ceny sponzorů  

 10:15 start 1. lodě, ukončení přihlašování, startovní 

 interval 30 sekund 

Časový limit:      závod bude ukončen 3 hodiny po startu poslední lodi 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje 

Startovné: 30,-Kč na osobu 

Pořadatelé: ředitel soutěže – Tomáš Bojda, tel.: 602 839 780 

                                                                      bojdatomas@volny.cz 

 hlavní rozhodčí – Jan Fojtík 

 stavba tratě – Ing. Pavel Holík, Ing. David Fojtík 

 hospodář – Mgr. Marta Drozdková 

                            zpracování výsledků- Ing. Zbyněk Lazar, Dalibor Honza 

Soutěžní řád: podle pravidel ČPV pro rok 2009 

Bezpečnost: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pro všechny         

                            účastníky závodu je povinná ochranná přilba, plovací vesta.   

                            Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví a materiálu  

                            v průběhu závodu. 

Ostatní: výsledky budou zveřejněny na www.kacata.cz a rozeslány  

                            dle platných pravidel ČPV. Závodníci musí mít po celou   

                            dobu závodu viditelně upevněné startovní číslo. Účastníci  

                            závodu mají na trati, zejména v brankovištích, absolutní  

                            přednost. Za ztrátu startovního čísla bude požadována  

                            náhrada 100,-Kč 

 

                    !!!!!!!!!!!  UPOZORNĚNÍ  !!!!!!!!!!! 

                           V letošním roce dojde ke zkrácení tratě z důvodu omezení         

                                 pouštění vody. Povodí Moravy s.p. provádí opravy  

                                  koryt, hrází atd. Start závodu nad slalomovou tratí  

                             a cíl nad vzdutím Vír II. Pouštění vody je zajištěno pouze   

                            pro konání závodu. Nebude se pouštět voda dále pod Vír II.  

                     Veřejnost nebude vpuštěna na trať. 
 

                

        Partneři ČPV Svratka 2009 
                                      

                                         AlpiCenter d.o.o. , Bovec - Slovenia 
                                         První český kemp ve Slovinsku a sportovní agentura 

                                         www.alpicenter.cz, alpicenter@alpicenter,  

                                         tel. 603 278 578, 603 901 973 

                                         LAMINEX, spol. s r. o., výrobce pádel a vesel  

                                         tnp@tnp.cz,  České Vrbné, Č.Budějovice 

                                        tel.:385 522 890  www.tnp.cz,  

 

                                        NOVET s.r.o. Výroba a velkoobchod  

                                        sportovních potřeb. Staňkova 18,  

                                        602 00 Brno novet@volny.cz                  TCK Veselý                            

                                                                                               www.tck-vesely.cz                                           

  Michal Mráček - Pádla Panda 

                                        tel./fax: +420 541 244 46 mobil: +420 608 980 641 

                                        e-mail: panda@padla.eu           web: www.padla.eu 

                             

                                  Water element Vodácké centrum Brno 
                                                                   Veslařská ulice  

                                                          www.vodacke-centrum.cz 

   Brno – Komín 624 00 tel.:737 332 592 e-mail: info@vodacke-centrum.cz  

 

            Sportservis Ořechov s.r.o. výroba a opravy sportovních potřeb 

Pavlíkova 139/59, 664 44  Ořechov, tel.: 547 225 363  fax: 547 225 363  

e-mail: sportservis.orechov@post.cz  

 

 Ostatní kontakty na pořadatele: www.kacata.cz  , ČSK: www.kanoe.cz 

 Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v časovém programu či zrušení    

 akce v závislosti na aktuálních hydrologických podmínkách.              
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