
Hasičský sportovní klub pořádá 1.ročník 

Jarního splutí řeky Sázavy z Týnce do Pikovic 
 

Přijeďte si splout jednu z nejkrásnějších českých řek plnou 
divokých peřejí, rozvalených jezů a starých trampských 
osad. 
Závod je vypsán pro členy Hasičského záchranného sboru 
ČR, Policie ČR a SDH. Je brán jako pohodové setkání 
hasičů vodáků a jejich kamarádů. Jsou vítány i smíšené 
posádky. Na lodi musí být alespoň jeden členem HZS, 
Policie ČR nebo SDH. Jede se na vypůjčených ot
polyethylenových kánoích Vydra a raftech Colorado.

evřených 
                    

 

Den konání 16.4.2009   (čtvrtek - směna A) 
 

Kategorie:   Kánoe K2 /lodě jsou povoleny pouze z půjčovny - v ceně startovného/ 
                    Raft R4, R6  /vlastní nebo s možností zapůjčení z půjčovny/ 
 

Trať:     je dlouhá 16,3 km přes 8 jezů, přenášky jsou povoleny 
 

Účastníci závodu se mohou závazně přihláist do 10.4.2009 formou zaplaceného 
startovného na účet č. 224352849 / 0300 

v.s.: 160409, vzkaz: Jméno Příjmení 
 

Prezentace: Místo a čas prezentace a výdej lodí je od 10:00 – 11:00 na parkovišti u 
půjčovny lodí Bisport pod mostem.  V 11:11 hod proběhne instruktáž. 
 

Start: hromadný 11:30 hod rafty, 12:00 hod kánoe 
Cíl: Pikovice pod lávkou 
 

Startovné: kanoe K2 – 450,- Kč  
                  Rafty R4 a R6 vlastní – 400,-Kč a 600,-Kč  
                  Rafty R4 a R6 z půjčovny 1400,-Kč a 1600,-Kč   
 

Přihláška na místě je možná, přičemž se ke starovnému připočítává 100 Kč!!! 
Start na vlastní nebezpečí. Účastníci závodu musí být dobrými plavci se zkušenostmi 
s ovládáním lodě a musí být starší 18ti let. Plovací vesty a helmy jsou povinné. Během 
závodu je zakázáno požívat alkoholické nápoje. V zápůjčce lodí jsou pádla, barel a 
záchranná vesta. V Pikovicích budou vypůjčené lodě odvezeny půjčovnou zpět, přičemž 
případnou ztrátu či poškození si hradí každý sám. 
     Po skončení závodu bude možnost občerstvení a proběhne vyhlášení výsledků. 
Účastníkům bude k dispozici autobus  Pikovice  -  Týnec nad Sázavou. 
     Po domluvě a zaplacení startovného bude možné využít autobus na lince Praha HS6 Krč 
– Týnec nad Sázavou a zpět. 
 

V případě nepříznivého vodního stavu si pořadatel vahrazuje právo závod odložit nebo 
zrušit. Ideální vodní stav je 65-150cm. Startovné se vrací v případě zrušení závodu. Při 
vyšším vodním stavu nad 150cm startují pouze rafty a přihlášení kánoisté mohou být 
kooperativně sloučeni na rafty. Vodní stav nad 230cm závod odkládá. Informace  o vodním 
stavu a teplotě vody získáte denně na internetu. 
 

Další informace získáte na www.reky.cz   www.bisport.cz  
Pokud se akce plánujete zůčastnit, posílejte mi, prosím, předběžné nezávazné přihlášky na 
adresu: 
Petr Tatíček, Měchenická 2563/18, Praha 4, 141 00                                  
SMS 603 207 747 nebo mailem na: petrtaticek@seznam.cz 

http://www.reky.cz/
http://www.bisport.cz/
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