
KLUB PRO VODNÍ SPORTY ŘEKA
z pověření ČSK

pořádá

Český pohár vodáků
SÁZAVA

53. ročník Týnec - Pikovice
23.5.2009

Hlavní sponzor závodu 

 Bisport, spol. s.r.o.   info@bisport.cz 
 Ing Fr.Janečka  511,Týnec nad Sázavou, tel: 317 701 908, www.bisport.cz 



Organizační pokyny k     závodu:  
Termín konání :  23.května 2009
Trasa závodu: Týnec n. S. – Luka p/Medníkem 14 km 

Časový program  :  
 8.30 - 10.00 přihlašování , výdej startovních čísel 
10.00 -10.45 výklad trati a slosování startovních čísel o ceny
11.00 - start první lodi 

Přihlašování
Přihláška musí být potvrzena razítkem nebo podpisem vysílací složky. Vysílací složka 
zodpovídá za správná rodná čísla a číslo oddílu.
 

Startovné
ČPV 30,- Kč za osobu
splutí 10,- Kč za osobu 
Za ztrátu startovního čísla bude požadována úhrada 500,- Kč.
Na sobotu zajištěno od 9 - 16 hod. uzavření náhonu elektrárny na Pěnkavě.

Soutěžní podmínky
Soutěží se podle platných pravidel ČPV pro rok 2009.
Mládež do 15 let pojede na stejné trati se samostatným vyhodnocením výsledků.
Branky, které nejsou určené pro mládež jsou označeny v souladu s pravidly.
Výsledky ČPV budou rozeslány zúčastněným složkám do 21 dnů od konání závodů na adresu uvedenou v 
přihlášce.

Bezpečnostní podmínky
Všichni  závodníci  startují  na vlastní  nebezpečí.  Musí  být  dobrými  plavci,  za  což odpovídá 
složka, která závodníka přihlašuje. Závodníci musí mít na sobě ochranou přilbu a plovací vestu 
o  nosnosti  minimálně  7,5  kg.  Za  toto  vybavení  zodpovídá  přihlašovatel.  Při  nesplnění 
podmínek má pořadatel právo diskvalifikace.
Závodníci musí dodržet bezpečnostní podmínky pravidel ČPV .

Občerstvení pro soutěžící bude zajištěno na tábořišti  v Pikovicích.

Činovníci soutěže  :   Tomáš Antonín - ředitel soutěže, hospodář
Jan Fišer -  jednatel ,hlavní rozhodčí
Petr Radvák- stavitel trati

Informace: Jan Fišer 
  Email: janfis@seznam.cz
 Tel. 602 557 156

Tomáš Antonín 
email: tomasantonin@seznam.cz 
Tel: 603 204 121

VodáckýRáj,   info@vodackyraj.cz ,
Císařská Louka 27, Praha 5, 150 00,tel.: 257 215 439, mobil: 603 441 272, www.vodackyraj.cz  

Fotbalový klub FERCOM 
Týnec n.S

     FC  Fercom - provozovatel tábořítě v Týnci nad Sásazavou.



 HG.Sport , info.@hgsport.cz
J.Habrman, Zbrovská  60, 150 00  Praha 5, tel/fax: 251 510 464 , www.hgsport.cz

  Hiko Sport, v.centr@hiko.cz 
5. května 1137/57 Praha-Nusle, tel/fax: 242 401 384, www.hiko.cz

 

BOATPARK  s.r.o. 
Sokolovská 146, 186 00 Praha 8, tel/fax:284 826 787,mobil: 604 728 042, www.boatpark.cz

            
    Děkujeme  všem sponzorům 
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