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Organizační zajištění 

 
Pořadatel:                     MS VZS ČČK České Budějovice 

 

Ředitel závodu:            František Jána, tel.: 602 475 685, e-mail:  Fjana@volny.cz 

 

Hlavní rozhodčí:          Lounek Rostislav 

 

Zdravotní zajištění:    VZS ČČK 

 

 

 Všeobecná ustanovení 

 
Závod se koná za každého počasí!!! 

 
1. Účast: 

Závodní klání je soutěží jednotlivých plavců z řad VZS, SPČR a neregistrovaných. 

 

2. Přihlášky: 

Přihlášky podávejte formou E-přihlášky z www.vzscb.cz, sekce Budějická ploutev, a 

to do 8. 5. 2015. Přihlášky k závodu podávané po tomto datu budou navýšeny o penále 

50,- Kč/osobu, pokud nebude předem dohodnuto jinak. 

 

3. Ubytování: 

V případě zájmu zajistíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích na nedalekých 

vysokoškolských kolejích. Odpovídající počet nocí zvolte v přihlášce. Předpokládaná 

cena za ubytování je 155,- Kč/os/noc.  

 

4. Startovné: 

Startovné činí 200,- Kč za každého startujícího závodníka a je splatné při prezenci. 

 

5. Prezence: 

V místě startu dne 16.05.2015 od 11.00 do 12.00 hodin. Všichni startující závodí na 

vlastní nebezpečí. Účastníci mladší 18 let předloží čestné prohlášení o startu na vlastní 

nebezpečí, podepsané zákonným zástupcem. 

 

6. Pojištění: 

Soutěžící nejsou pořadatelem pojištěni a pořadatel nenese zodpovědnost za žádné 

úrazy a škody, vzniklé v průběhu akce nebo za škody způsobené jejími účastníky. 

 

http://www.vzscb.cz/


Technická ustanovení 

 
1. Uspořádání soutěže: 

Závodí se dle platných mezinárodních pravidel CMAS a propozic. 

 

2. Kategorie: 

 Hlavní m/ž : 18 – 39 let 

 Junioři m/ž :   15 – 17 let 

 Senioři m/ž :        40 let a více 

 

3. Disciplíny: 

Všechny kategorie trať 2000 m. 

 

4. Závodiště: 

Start 12.30 hodin – pravý břeh slepého ramene Malše (vstup do vody u Železné panny), 

směr  bóje, slepé rameno Malše, dále proti proudu Malše na bóji cca 500 m, zpět na cíl 

– pravý břeh slepého ramene Malše (viz. mapa). Plavci absolvují 2 kola!!! 

 

5. Výstroj: 

Každý soutěžící bude závodit v neoprenu a se základní výstrojí ABC. Typ jednotlivých 

částí výstroje není specifikován. 

 

6. Vyhodnocení: 

Vítězným jednotlivcům bude předán pohár. Všem zúčastněným pamětní plaketa. 

 

7. Protesty: 

Do 30 minut po vyhlášení výsledků je možno podat protest rozhodčímu s vkladem100,- 

Kč, který se v případě zamítnutí protestu nevrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán trasy 

 

 


