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Plzeňský maratón 2012 
Přeštice - Plzeň 

 
 

                                                                        
 
 

KV 041 KOTVA PLZEŇ  
 

  
 
 

  
Název závodu:          Plzeňský maratón 2012           
 



 
 

 

2 2 

    Vážení vodáčtí přátelé,  
Snažíme se obnovit tradici vodácké jízdy zdatnosti Přeštice – 
Plzeň. Tento závod považujte za nultý ročník. Spíše než závod 
se bude jednat o setkání vodáků. Proto mohou startovat i 
družstva „rodinná“, bez ohledu na věk a pohlaví účastníků nebo 
příbuzenský či jiný poměr. Očekáváme, že družstva budou 
z hlediska bezpečnosti soběstačná.  
    Nezapomeňte dobrou pohodu!     
 S pozdravem AHOJ                            pořadatelé. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

         Pořadatel:                  KV Kotva Plzeň 
        Hlavní činovníci závodu:  ředitel:    Hana Otcová,  
                                          hl. rozhodčí:   Mulač Ladislav             
                                                hospodář:  Jana Kanyicsková 

          stavitel tratě:   Beníšek Radek, Kubovec L.
             vedoucí techn. čety:    Skála Ctirad                       
                                       

    Datum konání:  12. května 2012 
     Místo konání:          Řeka Úhlava  Přeštice – Plzeň, 25 km,                    
        Právo startu:         Dle pravidel a směrnice 2012 SVoČRu 
                                     Lodě nebo družstva (2 kanoe nebo 1 kanoe a 2   
                                     kajaky) SVoČRu i ostatní po            
                                     zaplacení startovného 50 Kč za družstvo.          

  Vítězná posádka obdrží pohár, ostatní diplom.  
  Závod se jede podle pravidel SVoČRu a    
  směrnice pro rok 2012. (Pro úplnost pramice    
  nebo družstvo 4 a více vodáků na lodích, ze     
  kterých musí být jedna dvoumístná kanoe.) 
 

        Přihlášky:             Poštou do 10. května na adresu: 
                            KV Kotva Plzeň, Sokolovská 110 Plzeň 323 15 
     mailem do 10. května  na adresu: 
     007Amisa@seznam.cz                                           
Žádáme řádně vyplněné přihlášky! Formulář na  
                                                                      www.svazvodaku.cz 

         Startovné:  50 Kč za posádku nebo hlídku. Požadujeme  
                                    uhradit při prezentaci. 
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Losování:   Bude připraven hromadný start po věkových    
                           kategoriích co nejrychleji po sobě. 
Prezentace:        V sobotu 12. května v místě startu v Přešticích 
                           do 10. hodiny. Prezentace rozhodčích jen       
                           z Plzeňských klubů.        

        Ubytování:          Pořadatel nezajišťuje,                                                 
        Stravování:   Pořadatel nezajišťuje,  

Doprava: Na vlastní náklady vlastními prostředky            
           Průkazy:  Pro lodě SvoČRu požadujeme platné členské  

                           průkazy. U  ostatních stačí prohlášení  
                           vedoucího a na vyžádání průkazy totožnosti                         
                           závodníků. 

  Bezpečnostní            Závodu se závodníci zúčastňují na vlastní  
                                   nebezpečí. Bude požadováno zajištění v plném         
        předpisy:            rozsahu podle pravidel a směrnice pro rok 2012.  
                                   ( Pro nečleny SVoČRu upozorňujeme zejména  
                                   na povinné plovací vesty, mimo dospělých    
                                   v kategorii dospělých, vylévačku, šňůru min.         
                                   5m) a u žáků vyžadujeme dozor dospělého   
                                   během plavby, zejména na jezech.              
Informace:          Před závodem 776331531 nebo 603 311 927         
                           během závodu dle tabulky s telefony hlavních     

                          funkcionářů, kterou dostanou vedoucí výprav a  
                          trenéři. 

        Start:          Silniční most u Přeštic na silnici č. 21  
Cíl:          U loděnic KV Kotva Plzeň a Čtveráků. 
Časový rozvrh:           sobota 12. května:  

  07.00 –do 10,00  prezentace 
                             09.45   porada ved. výprav  

              10.00   zahájení a výklad trati 
         10.30   start 1. kategorie 
                                                  asi  15.00   vyhlášení vítězů  

.                              ------------------ 
 
Mulač Ladislav v.r.                                      Otcová Hana v.r.                    

        Hlavní rozhodčí                                                                           Ředitel  závodu 
                                         Předseda KV Kotva Plzeň 
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