
Hlavní sponzoři:    Český svaz kanoistů 

 Thun Karlovarský porcelán    
 

VŘÍDLO Karlovy Vary  výrobní družstvo 

 

 

  

 

 

                 

 

 

 

 

              

 

           Klub vodáků Karlovy Vary               
 

                  pořádá   

59. ročník 

 

      

      Napříč Karlovými Vary   

 

 

 

                                   T E P L Á  2008 

 Český pohár vodáků  

2008 

Zkus to nejlepší ! 

 

 

        



 

 

 Český pohár vodáků „TEPLÁ“ 2008    

====================================================== 

 

 

Termín:  13.září 2008 

 

Start:   Březová u Střelnice 

 

Cíl:  most u hlavní pošty v K. Varech 

 

Občerstvení: po odevzdání startovních čísel u garáží ČSAD, na Ohři 2 km pod ústím 

Teplé 

 

Délka Tratě: 7,5 km WWI - řeka Teplá 

 

Časový pořad: 8: 30          hod. – začátek  prezentace   

                            10:00 hod. –první   výklad trati  

  10:30 hod. - losování sponzorských darů  

(startovní číslo je nutné mít u sebe) 

  11:00 hod. - start v pořadí startovních čísel, 

11:15 hod – druhý výklad trati 

 

startovní interval 30 sekund  

 

Kategorie: K1m,  K1ž,  C1dospělí,  C2dospělí (ženy,muži,mix) 

  Mládež - K1h, K1d, C2mládež (hoši,dívky,mix) 

 

Startovné: 30,- Kč za účastníka 

 

Přihlášky: Na přiloženém formuláři s uvedením rodných čísel. 

Předložit při prezentaci.  

Nezapomeňte uvést identifikační číslo oddílu dle adresáře ČSK. 

 

POZOR:  Po dobu konání závodu je trať pro ostatní vodáky uzavřena.    

                            Splutí je organizované za poplatek 15,-Kč za účastníka. 

                            Lodě budou označeny. Splutí se uskuteční před a po závodě.  

                            Voda na Teplé poteče od 11 hodin do 15 hodin.                        

    Závodí se dle pravidel Českého poháru vodáků odsouhlasených 

   na rok 2008 

 

 

 

    

 

 

               Bezpečnostní opatření:  Startující se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Musí 

dodržovat bezpečnostní podmínky dle pravidel ČPV.. 

Po celou dobu závodu musí mít na sobě plovací vestu, 

přílbu a startovní číslo. Mládež startuje na stejné trati 

s menším počtem započítávaných branek  ( Branky, 

které jsou pro mládež vypuštěné, jsou z obou stran 

označeny škrtnutým písmenem M ) pouze s 

doprovodem dospělých, kteří musí mít též startovní č.  

Přihlašující organizace stvrzuje na přihlášce, že 

všichni přihlášení jsou dobrými plavci. 

Pořadatel neodpovídá účastníkům za jakékoliv vzniklé 

škody. 

   

                      Pořadatelé:  ředitel -               František   Košina 731 244 436 

 

  hlavní rozhodčí-  Pavel    Berounský  736 659 203 

 

  stavitel tratě- Blahník    Miroslav 

  hospodář-            Jaroslav   Sýkora 

                        Výsledky:               Budou zaslány všem zúčastněným organizacím a                                         

                                           všem, kteří o ně požádají při přihlašování.Oficiální                        

výsledky budou  zveřejněny na internetu-kanoe.cz                 

(český vodácký server) – rubrika turistika. 

                        Informace: Petr Drahoš             tel.: 353563550 - byt 

Mobil : 776 810 538                                                     

Dodržte  zjednosměrněný  příjezd  na  start  od 

přehrady v Březové !!!!! 

Poznámka:                                             
   Možnost splutí Lomnického potoka - 

bude oznámeno při prezentaci v Březové. 

Poplatek za splutí 30,-Kč/ účastník. 

Voda poteče od 16 hod do 17.30 hod. 

  

                                                         Dne 14.9. se pořádá ČPV Střela 2008 

                                 

                                                         
                                                                                                                                                                           

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ 
 

  
 



                                                                                    

 


