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Dne 12.4.2012
4.ročník

Jarního splutí Sázavy
Z Týnce nad Sázavou do Pikovic

Splutí je věnováno hrdinným topičům z Titaniku,
kteří, do poslední chvíle topili pod kotli
generátorů potápějící se lodi, stejně jako my
hasiči, kteří do poslední chvíle ohně na
potápějící se lodi hasí.
Trať je dlouhá 16,3 Km. Přijedtě si společně splout jednu
z nejkrásnějších českých řek plnou divokých peřejí, rozvalených jezů a
starých trampských osad.
Splutí je pohodové setkání hasičů vodáků a jejich kamarádů. Vítány jsou
i smíšené posádky. Po doplutí bude pro účastníky připraveno v hospodě U
Dolejších tradiční občerstvení a vyhlášení výsledků. Vezměte na sebe
námořní oblečení a nespěchejte domů.

Prezentace od 10.00 u půjčovny lodí Bisport-Týnec n/Sáz.
11.15 odjíždí autobus z Pikovic na Start závodu do Týnce n/S
/autobus mohou využít všichni řidiči převážených aut bez rezervace /

Start závodu hromadný: 12.00

-

cíl Pikovice

Přihlášky email: petrtaticek@seznam.cz

Info.603207747

Startovné:Raft vlastní R4- 400Kč ,R6-600 Kč
Raft z půjčovny R4- 1400Kč ,R6- 1600Kč /při nižším stavu
vody je možná změna z raftu na kanoe 2dny před startem/
Kanoe z půjčovny

C2 - 500Kč

Závazné přihlášky: email * zaplacením na účet do 8.4.2012
Č.ú.224352849/0300 v.s.120412

vzkaz:příslušnost posádky

Start na vlastní nebezpečí, účastníci musí být dobrými plavci, 18 let,
záchranné vesty a helmy jsou povinné. Zákaz konzumace alkoholu.
V zápůjčce lodí jsou pádla, barel, vesta.
V Pikovicích budou vypůjčené lodě odvezeny půjčovnou zpět

Po domluvě bude možné využít autobus Praha Hs6- Týnec n/S
a převezení suchých věcí do cíle. / kapacita 50 míst/
V případě nepříznivého vodního stavu si pořadatel dovoluje závod odložit
nebo zrušit. Ideální stav pro C2 65-90cm.Pro Raft 100-230cm. Startovné se
vrací v případě zrušení závodu. Při vyšším vodním stavu nad 150cm startují
pouze rafty a přihlášení kanoisté se kooperativně sloučí na rafty. 230cm
závod odkládá. Informace o vodním stavu a teplotě vody získáte na
www.raft.cz, www.bisport.cz

