
Pořadatel: TJ Klub vodáků turistů Pardubice 
(http://kvt.pardubice.cz)
Ředitel závodu: Jiří Boltík
Hlavní rozhodčí: Mirek Štolovský

Program závodu  dospělých 60 km (účastníci nad 15 let):
7:00 - odjezd  se závodníky a loděmi z loděnice  do místa startu (60 
km)
8:00 - prezentace závodníků v prostoru startu, přejímka a značení lodí
9:00 - hromadný start 
Pogram závodu dětí  11 km (účastníci do 15 let):
12:30 - odjezd autobusu se závodníky a loděmi z loděnice  do místa 
startu (11 km)
13:00 - prezentace závodníků v prostoru startu, přejímka a značení 
lodí
14:00 – hromadný start závodu  11 km
Ukončení obou závodů: 
17:00 –  konec závodu dětí – vyhlášení výsledků, předání  cen
17:30 – konec závodu  dospělých, vyhlášení výsledků, předání cen

Start závodu: 60 km - loděnice TJ Sokol Týniště nad Orlicí
11 km – Lukovna

Cíl závodu: loděnice TJ Klub vodáků-turistů Pardubice

Kategorie:
60 km - hlavní soutěžní kategorie - lodě C2 turistického typu
60 km - doprovodné soutěžní kategorie - lodě C2 (sjezdové), C1, K1 
všech typů
11 km – dětská kategorie - C2, C1, K1 všech typů, startují vodáci do 
věku 15 let

Popis tratě:
32 km Orlice - mírně proudící, meandrující řeka (2x sjízdný 
stupeň, 2x přenášení jezu)
26 km Labe - převážně klidná voda (1x přenášení jezu)
2 km Chrudimka - klidná voda, mírný protiproud

Časový limit: bude upřesněn dle vodního stavu při výkladu trati.
Hradec Králové - přenášení jezu, občerstvovací stanice a kontrola 
průjezdu - 13:30

Přihlášky: e-mailem na adresu: kvt.pardubice@volny.cz 
nebo fnac@centrum.cz
poštou na adresu: Ing. František Načeradský, 
Tyršovo nábřeží 1357 

530 02 Pardubice
Startovné: 50,- Kč za osobu se platí při prezentaci na startu, 

pří přihlášení  po 31.8. 2010 je startovné  70,- Kč. 

Hlavní cena: plastová  turistická  C2  bude  losována  v kategorii 
lodí C2 turistického typu z posádek, které  dokončí 
závod ve stanoveném časovém limitu.

Ubytování a doprava: možnost stanování v prostoru startu 
a cíle (loděnice Pod Vinicí),.

Dopravu lodí a závodníků na start zajistí pořadatel.

Záměna lodě nebo závodníka je nepřípustná !  Pořadatel  bude 
posuzovat  úpravy lodí  v hlavní kategorii  a má právo 
nestandardní,  upravenou loď  zařadit do jiné  než 
kategorie turistické  kanoe. 

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi 
způsobené !
Bezpečnostní pokyny:
Lodě musí být zabezpečeny proti potopení.
Mládež do 18 let musí mít plovací vesty.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí !
Závodníci mladší 18 let na trase 60 km startují v posádce se 
zákonným zástupcem
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nebo s jeho písemným souhlasem!


	Ukončení obou závodů: 

