VIII. ročník Krumlovský hastrman

Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém
plavání
o putovní pohár starosty města Český Krumlov
27. dubna 2013, 11.00 - 15.00 hod Dolní Vltavice –Lipenská přehrada

Pořádáno za finanční podpory:
Programu Ministerstva obrany ČR pro podporu sportu

Pořadatel: MS VZS ČČK Český Krumlov,
Pro-sport ČK o.p.s.
Datum konání: 27. dubna 2013, 11.00 - 15.00 hod
Místo konání: Dolní Vltavice Česko-rakouské výcvikové středisko a základna
vodní záchranné služby (dále jen VS VZS), start a cíl v prostoru
přístaviště.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu rekonstrukce jezu v Č. Krumlově byl závod přesunut
na Lipenskou přehradu do D. Vltavice.

Prezentace závodníků: 27.4. od 12.00 – 12.45 hod. ve VS VZS , kde budou pro
závodníky vyhrazeny šatny včetně sprch.
Přihlášky zaslat do 23.4. 2013
o na e-mail: bukacek@zachranari.com
o nebo tel +420 606 270 047
Start: v prostoru přístaviště
 13.00 hod – hromadný start 2.500 m
Kategorie: všichni plavou 2.500 m
 A dorostenci 15 – 18 let
 B dorostenky 15 – 18 let
 C muži do 40 let
 D ženy do 40 let
 G muži nad 40 let
 E ženy nad 40 let
 F muži nad 60 let

Technická ustanovení:
Ploutvové plavání - vzdálenost 2.500 m:
Závod je určen pro širokou veřejnost podle věkových kategorií v disciplíně –
ploutvové plavání na stanovenou vzdálenost dle pravidel s předepsaným vybavením izolační oblek, ploutve max. délka 70 cm, maska, dýchací trubice (tzv. šnorchl). Každý
závodník musí být povinně vybaven /oblečen/ celotělovým izolačním oblekem včetně
pokrytí hlavy. Bez této výbavy nebude závodník připuštěn ke startu. Závod bude
odstartován hromadně v určeném místě z vody. Závodníci plavou po trase vyznačené
bójkami.
Upozornění:
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a riziko. V rámci prezentace
závodníci podepíší čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti absolvovat závod.
Osoby mladší 18 let budou připuštěni k závodu pouze s doprovodem či písemným
souhlasem zákonného zástupce.
Zdravotní a záchranné zabezpečení: v průběhu celého závodu bude zabezpečena
členy VZS ČČK
Výsledky:
Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno ve VS VZS, kdy první tři závodníci
z každé kategorie obdrží věcné ceny. Celkový vítěz ploutvového závodu obdrží
putovní pohár starosty města Český Krumlov.
Parkování: vyhrazeno zdarma v D. Vltavici
Startovné: v hotovosti při prezentaci
 150 Kč/os.
 startovné obsahuje občerstvení a vstup na doprovodný program

Občerstvení: na startovní kupon - teplé jídlo
Program:
 11.00 – 12.30 Ukázky výcviku vodní záchrany, záchranářských psů,
soutěže pro děti, raftování , mořský kajak, prezentace VZS atd.
 12.00 -12.45 prezentace závodníků
 13.00 start závodu na 2500m všech kategorií hromadně
 13.30 – 14.30 oběd
 14.40 - 15.00 Vyhlášení výsledků Krumlovského hastrmana, předání cen,
putovní pohár předá starosta Č. Krumlova
Informace a kontakt:
Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov
Ing. Milan Bukáček, U kasáren 111, 38101 Český Krumlov
Tel.: +420 380 717 995, +420 606 270 047,
e-mail: bukacek@zachranari.com,
www.zachranari.com
bankovní spojení 238526432/0300
IČ: 60630256
Partneři:
Ministerstvo obrany ČR

Kitesport s.r.o. www.alzarent.cz,

Hotel Relax

KATAMARÁNY HŮRKA

RAFTING-KRUMLOV

Krčma Šatlava

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

INGETOUR – půjčovna kánoí a raftů

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Autopoly Č. Krumlov

HOTEL GOLD Český Krumlov

Voroplavba Český Krumlov s.r.o.

Dům dětí a mládeže Č. Krumlov

Moldvin.cz
Restaurace Maštal Č.K.
Pivovar Eggenberg

Organizátoři děkují všem partnerům za pomoc s realizací závodu
Těšíme se na Vaši účast ……..
ředitel závodu Ing. Milan Bukáček

