
Český pohár vodáků 

HAMERÁČEK   
41. ročník závodu mládeže do 16 let     

pořádá VK Slavia Hradec Králové, www.vkslaviahk.cz 
 
 

Datum: 7. 10. 2017 

Trať: Hamerský potok v úseku Dvoreček – Jindřiš, délka 6 km, obtížnost WW I-II 

Kategorie: K1 hoši, K1 dívky, C2 mládež. Závodu se mohou účastnit soutěžící do věku 16 let včetně. 

Přihlášky: V místě startu od 13:00 na platném a vyplněném formuláři dle platných pravidel ČPV. Na přihlášce 
budou uvedena jména a podpisy osob doprovodu. 

Startovné: 30,- Kč (startovné neplatí doprovodná loď). 

Ředitel závodu: Břetislav Grňo, tel.: 737 317 117, email: vkslaviahk@volny.cz 

Hlavní rozhodčí:  Michal Štichauer 

Stavitel trati: Jakub Silber 

Hospodář: Petr Dittrich, tel.: 604 250 972 

Časový program:  13:00  prezentace 
   14:00 výklad trati   
   14:20 start první lodi, startovní interval 30 sekund. 

Soutěžní řád:         Dle platných pravidel ČPV. 
 Protesty proti průběhu závodu – do ukončení závodu písemně řediteli. 
 Protesty proti výsledkům – do sedmi dnů od zveřejnění na kanoe.cz na cpv.hameracek@kanoe.cz. 

Bezpečnost: Za bezpečnost účastníků odpovídá vysílající složka, která zajistí svým svěřencům doprovod 
dospělých osob. Doprovodná loď vede nejvýše tři závodníky, odpovídá za ně během soutěže, 
neplatí startovné a není hodnocena. Doprovodné lodě budou označeny, označení obdrží při 
prezentaci. Každý soutěžící musí dodržet bezpečnostní podmínky dle platných pravidel ČPV, 
zejména mít po celou dobu závodu přilbu, plovací vestu, na těle viditelně upevněné startovní číslo 
a loď zajištěnou proti potopení.  

Občerstvení: Po ukončení závodu bude pro závodníky nachystáno občerstvení vpravo na louce pod cílem. 

Ceny: Tombola a  vyhlášení výsledků bude společné se závodem dospělých v kempu v Malém Ratmírově. 

Doprava: Využijte místní Hamerskou dopravu. Pokud v nezbytném případě musíte použít svůj dopravní 
                                prostředek, je nutné dodržovat jednosměrný provoz - viz propozice pro závod dospělých. 

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé účastníkům v průběhu závodu. 

Se startovním číslem závodu mládeže nesplouvejte úsek závodu dospělých. 

Prosíme respektujte vyznačené koridory pro nastupování ve Dvorečku. 
 
 
Hlavní partneři: 

                   
                                   
 
 
 
     www.kanoe.cz                                                    www.gumotex.cz 

 
 
Sponzoři: 

                               
                                          www.tnp.cz                                 www.ajvpribram.cz             www.cvoksport.cz    

 

            
                                                              www.k-gear.com                              www.gon.cz 
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