1000 Bezdrevských kapříků
YC DIM Bezdrev
CTL: 111314
Termín:
LT a koeficient:

1000 Bezdrevských kapříků
25. - 26. 6. 2011
Fun – 3C, Rac – 3C

Ředitel:
Lékař:
Hlavní rozhodčí:
Startovné:
Protestné:

Petr Smejkal
MUDr. Jiří Mádle
Karel Luksch
300 .- Kč
500.- Kč

Program závodu:
• Příjezd a ubytování během pátečního odpoledne
• Přijímání přihlášek v sobotu v 8:00 – 9:30
• Slavnostní zahájení v 10:00
• Předpokládaný start 1.rozjížďky v 11:00
• Další rozjížďky dle dispozic závodní komise
Společenský večer
•
Setkání „legend jihočeského windsurfingu“ (Motz, Matouš, Čutka M.,
a možná i další) u pečeného čuníka
Ubytování je možné ve vlastních stanech v prostoru areálu YC, v omezeném
množství v pokojích sociálního zařízení. Za pobyt v areálu není vybírán
poplatek , ubytování v chatkách, v pokojích se sociálem a na ubytovně je
možné dle ceníkových cen. V případě zájmu o ubytování volejte p.Čermáka (tel.
603 209 177). Připojení na el.proud pro karavany a obytné přívěsy je možné za
jednorázový poplatek 100.- Kč.
Stravování - po celou letní sezónu je otevřeno v areálu občerstvení se
studenou i teplou kuchyní.

Co když nebude foukat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B - Zoologická zahrada Ohrada (www.zoo-ohrada.cz) (10min. pěšky)
C -Sportovní aktivity v Hluboké nad Vltavou (5min autem)
Golfové hřiště www.golfhluboka.cz
Adrenalinový park - www.adrenalin-hluboka.cz
Zámek Hluboká - www.zamekhluboka.cz
Vyhlídkové plavby po Vltavě do Českých Budějovic
Cyklostezka kolem Vltavy do ČB – vhodné pro kolečkové brusle
Beach volleyball
Relaxačně regenerační centrum – www.rrc-hluboka.com
ČB - Návštěva Masných krámů (www.masne-kramy.cz) (15min autem)
ČB - Prohlídka pivovaru Budvar (www.visitbudvar.cz)

Příjezd do YC DIM Bezdrev (bod A)
Po lesní cestě, na kterou zahnete na severo-východní straně hráze u rybárny
– do YC vás dovedou směrové šipky Restaurace YC Bezdrev. Z hráze cca
700m (minete YC Slavoj – do toho NE!!! )

souřadnice YC DIM Bezdrev - 49.037755, 14.401875

