T.J. Klub vodáků turistů

S.K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice
tel. : 466 310 979, www.inventa-as.cz
•
•
•

generální opravy tepelných sítí
dodávky a montáže ocelových konstrukcí,
komplexní dodávky elektroinstalací

pořádá

Východočeský
vodácký maratón
Memoriál Zdenka Choda
XXXIX. ročník

III. ročník maratónu mládeže
6.9.2008

Nerudova 879, 530 02 Pardubice
tel.: 466 530 085

Na akci byla poskytnuta dotace z prostředků města Pardubic

Startovné
Účastníci, přihlášení v termínu do 1.9. .. 50 Kč (nad 15 let), 15 Kč (mládež)

Pořadatel: TJ. Klub vodáků - turistů Pardubice
Ředitel závodu :
Hlavní rozhodčí:
Hospodář:
Tajemník:
Velitel startu a cíle :

Jiří Boltík
Milan Kotyk
Jitka Vízková
Jan Načeradský
Branislav Davídek

Program maratonu 60 km pro účastníky nad 15 let
7,00 hod. – odjezd z loděnice KVT na start závodu do Týniště n. Orlicí
8,00 hod. – prezentace, značení lodí
9,00 hod. – hromadný start
17,30 hod. – ukončení závodu, vyhlášení výsledků
Program závodu mládeže do 15 let (11 km)
12,30 hod. odjezd závodníků z loděnice KVT na start závodu (Lukovna)
13,00 – 13,30 hod. prezentace, kontrola povinného vybavení
14.00 hod. start závodu
17,00 hod. ukončení závodu, vyhlášení výsledků

Popis trati
60 km: start z loděnice TJ Týniště n. O. - řkm 32
Sp. Orlice 32 km - 2 sjízdné stupně, 2 jezy s přenášením, u 2 . jezu
časová kontrola s občerstvením
Labe - 26 km, 1 jez s přenášením, cca 60m (!!) před dalším jezem v Pardubicích
odbočit vlevo do Chrudimky
Chrudimka – 2 km, mírný protiproud, cíl u jezu na řkm 2,3 - loděnice KVT
Celková obtížnost WW I - ZW B

Účastníci, přihlášení na startu ................ 70 Kč (nad 15 let), 20 Kč (mládež) - týká se i členů TJ

Možnost ubytování v prostoru startu a cíle.

Ceny věnovali sponzoři závodu.
Hlavní cena - plastová loď C2 - od firmy NOE bude losována ze všech
účastníků hlavní kategorie C2, kteří dokončí maraton ve stanoveném
limitu.
Zahraniční zájezd od CK CVOK bude losován za stejných podmínek z
účastníků kategorií C1 a K1.
Vítězové XXXVIII. ročníku maratonu:
C2 tur.: Janko Jan – Šilar Jakub , 6:29:20 hod.
C1 : Vondráček - Sokol Týniště, 6:18:56 hod.
K1: Jenčík Lad. - Sokol Týniště, 5:26:23 hod.

Vítězové 2. ročníku závodu mládeže
C2 : Křehla - Preisler -DDM Pardubice, 1:24:15 hod.

Popis trati mládeže
11 km: Labe - 9 km, před jezem v Pardubicích odbočit vlevo do Chrudimky
Chrudimka - 2 km mírný protiproud, cíl na loděnici KVT před jezem
Celková obtížnost ZW B

Kategorie:
60 km - hlavní soutěžní kategorie C 2 turistického typu
60 km - doprovodné soutěžní kategorie - K1, C1 všech typů
11 km - dětská kategorie, C2, K1 (lodě všech typů)

Bezpečnostní pokyny

Výroba plastových kánoí, pramiček, nádrží a přístavních mol

Každý ze závodníků startuje na vlastní nebezpečí.
Mládež do 18 let musí mít plovací vesty
Lodě u závodu 11 km musí být zabezpečeny proti potopení (vaky a pod.)

Přihlášky
do 1.9.2008: emailem: naceradsky@yahoo.com nebo na web. stránkách: http://kvt.Pardubice.cz
telefonicky na č.: 777 871 739, 464 629 707
poštou: Jan Načeradský, Tyršovo nábřeží 1357, 530 02 Pardubice

Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
tel.: 466 614 825
www.cvok.cz

