TISKOVÁ ZPRÁVA:
Olymp park Rio-Lipno, v Dolní Vltavici budou soutěžit nejlepší čeští dálkoví plavci a také
mezinárodní plavecká veřejnost
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Nejlepší plavci ČR změří své síly již v 12. ročníku Mezinárodního závodu v dálkovém
plavání, který je součástí kola Českého poháru v dálkovém plavání. Závod bude jistě tahákem
nabitého programu Olymp parku Rio-Lipno. Do Dolní Vltavice se sjedou účastníci světového
poháru, přemožitelé kanálu La Manche a další špičkoví plavci z ČR, a také široká veřejnost,
která má tak možnost prověřit své plavecké dovednosti.
Závod bude mít rozhodně co nabídnout, protože se v něm utkají nejen přemožitelé
slavného Kanálu, ale i úspěšní plavci v závodech mistrovství Evropy a světového poháru a
bazénoví mistři republiky. Svou výkonnost zde také porovná reprezentace vodních
záchranářů, která se intenzivně připravuje na mistrovství světa v záchranném sportu, jež se
letos uskuteční v září v Holandsku. "Letos u nás na Lipně bohužel neuvidíme Janu
Pechanovou, která jako jediný český plavec bude reprezentovat "dálkaře" na 10 km
olympijské trati v Riu. Ale o to více jí pak budeme fandit ...."
Vodní záchranáři z Čech a Rakouska, TJ KIN oddíl plaveckých sportů ve spolupráci se
společností Pro-Sport ČK připravili na sobotu 6. 8. a neděli 7. 8. 2016 v Dolní Vltavici již
tradiční akci určenou pro registrované i neregistrované sportovce od dětských až po
seniorské kategorie na vzdálenost od 500 m do 10 km. Předpokládaná účast je až 300 plavců
v obou dnech.
. V sobotním odpoledním doprovodném programu je možné si aktivně vyzkoušet jízdu na
seakajaku, raftu, dovednosti poskytnutí první pomoci a mnoho dalšího. Diváci se také mohou
těšit na ukázku výcviku mladých vodních záchranářů a mladých karatistů Karate Panthers
Česky Krumlov. Určitě zajímavá bude také prodejní výstavka plaveckých a triatlonových
potřeb a speciálních plaveckých hodinek a navigace za zvýhodněné ceny. Součástí bude také
předání certifikátů mladým vodním záchranářům, kteří po deset dní pilně cvičili na Kyselově
v rámci Soustředění mládeže vodní záchranné služby. Sobotní večer pak obohatí taneční
diskotéka, která je přístupná také široké veřejnosti.
Registrace závodníků na sobotní závod je od 12.00 do 13.00 hod, se startem
mládežnických kategorií v 14.00 hod a registrace závodníků na nedělní závod je do 9.00 hod
se startem v 9.20 hod.
Závod se plave pod záštitou generálního ředitele KOH-I-NOOR HARDTMUTH o pohár
starostky Černá v Pošumaví, pohár Lipenského vodního záchranáře a pohár prezidenta
Vodní záchranné služby H. Rakouska . K uskutečnění přispěla finanční podpora programů
Jihočeského kraje pro podporu sportu, obce Černá v Pošumaví a dalších partnerů.
Více info na www.zachranari.com

