
Český pohár vodáků 

HAMERÁČEK   
44. ročník 

pořádá VK Slavia Hradec Králové, www.vkslaviahk.cz 
 

Datum: 1. 10. 2022 

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

Kategorie: Mládež i dospělí dle pravidel ČPV. Do celkového hodnocení ČPV budou započítány pouze 
kategorie mládeže! 

Přihlášky: V místě prezentace na platném a vyplněném formuláři dle pravidel ČPV.  

Startovné: 50,- Kč na osobu 

Pořadatelé: Ředitel závodu:  Břetislav Grňo, tel.: 737 317 117, email: vkslaviahk@volny.cz 
 Hospodář:  Petr Dittrich, tel.: 604 250 972, email: vkslaviahk@volny.cz  
 Stavitel trati: Jakub Silber 
 Hlavní rozhodčí:  Michal Štichauer 

Časový program:  08:00 – 10:00  prezentace v kempu Malý Ratmírov 
   13:00  prezentace v místě startu ve Dvorečeku (do startu poslední lodi) 
   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. 

Výsledky budou zveřejněny na www.kanoe.cz.  

Bezpečnost: 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. Za závodníky mladší 18 let odpovídá vysílající složka. 

Občerstvení: Po ukončení závodu bude pro závodníky nachystáno občerstvení vlevo na louce u kostela (za 
pomníkem) pod cílem v Jindřiši. 

Ceny: Tombola, vyhlášení výsledků a předání cen pro kategorie mládeže bude společné se závodem přes 
kaskády 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 přes kaskády. 

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé účastníkům v průběhu závodu. 

Se startovním číslem závodu Hameráček nesplouvejte úsek závodu přes kaskády pod hrází. 

Prosíme respektujte vyznačené koridory pro nastupování ve Dvorečku. 

Zpracování osobních údajů závodníků probíhá na základě oprávněného zájmu pořadatele (identifikace závodníků, 
rozřazení do kategorií). Další informace na vkslaviahk@volny.cz 
 
 
Hlavní partner: 

                   
                                   
  
 
 

                                                       www.kanoe.cz                                                        
 

 
Sponzoři: 

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

 

                                  

           www.pejskar-uzeniny.cz                            www.enteria.cz                            www.svarcentrum.cz       
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