BULLETIN
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
Hasičský záchranný sbor České republiky,
UNITOP ČR a SKP České Budějovice
pod záštitou
policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého
a hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

pořádají

11. ‐ 13. 5. 2018
XXI. rocník
ˇ
sportovního závodu zásahových jednotek o pohár
ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

ŠUMAMAN
2018

PROGRAM

HLAVNÍHO DNE
12. května 2018
06:00
10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00

10:00 – 14:00

15:00
19:00
20:00 – 24:00
22:00

Start závodu pětičlenných družstev
podle rozlosování
Přílet vrtulníku Policie ČR
Ukázka zásahové jednotky Policie ČR
ve spolupráci s vrtulníkem
Ukázky
Oddělení služební kynologie
Oddělení služební hipologie KŘP hl. m. Praha
Jihočeská záchranná brigáda kynologů
Dětské závody
Soutěže dětí do 6 let
Soutěže dětí do 15 let
ŠUMAMAN Junior pro děti
Vyhodnocení dětských závodů
Vyhlášení výsledků sportovního závodu
ŠUMAMAN 2018
Společenský večer
Ohňostroj

Program závodu Šumaman 2018
Sraz a prezentace účastníků závodu
11. 5. 2018 od 12:00 hodin;
Pension Vyhlídka, Přední Výtoň, okr. Český Krumlov.
Seznámení s trasou závodu a losování pořadí startu
11. 5. 2018 v 18:30 hodin;
Pouze za účasti kapitánů přihlášených družstev;
Součástí bude předání technických propozic tratě.
Zahájení závodu
12. 5. 2018 od 06:00 hodin;
Start družstev dle losování - podle počtu přihlášených.
Vyhodnocení výsledků, společenský večer s hudbou a ohňostrojem
12. 5. 2018 ve 20:00 hodin;
Restaurace Pensionu Vyhlídka, Přední Výtoň, okr. Český Krumlov.
Ukončení závodu
13. 5. 2018 do 10:00 hodin.

Povinná výbava jednotivce
•
•
•

horské kolo
cyklistická přilba
sportovní sedací úvaz

•
•

slaňovací prostředek
dvojitá odsedka

Organizační pokyny
•

•
•

Závod Šumaman 2018 se skládá z běhu členitým terénem, jízdy na
horském kole a plavby na raftu. Závodníci také plní úkoly několika
stanovišť - např. překonání traverzu, slaňování, střelbu, přelezení
sítě, provazových žebříků a mnoha dalších rozmanitých překážek.
Pro každé stanoviště je určen časový limit. Cílem každého družstva
je ukončit zadaný úkol v tomto limitu. Délka závodu je cca 45 km.
Závodu se účastní pětičlenná družstva zásahových jednotek policie
a sportovní oddíly.
XXI. ročník závodu ŠUMAMAN 2018 se koná za každého počasí.

Podmínky účasti na závodu
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Na jednotlivých stanovištích je vždy rozhodčí, na vybraných
stanovištích bude zdravotní sestra pro případ první pomoci. Rovněž
bude přítomen po celé závody lékař s vozidlem.
Organizační výbor si vyhrazuje provést úpravy jednotlivých disciplín
závodu a tratě!!!
Kapitán družstva může do 30 minut po ukončení závodu tj. po
doběhnutí posledního družstva cílem, podat protest k organizačnímu
výboru (Poplatek za jeden protest činí 1.000,- Kč, který v případě
neuznání protestu propadá).
SKP České Budějovice nebude proplácet jízdné!
Každému kapitánovi družstva bude vydáno potvrzení o zaplacení
startovného na místě konání závodu.
Za družstvo vždy jedná jeho kapitán!!!
Každé družstvo předá při registraci v kanceláři organizačního výboru
dne 11.5.2018 do 18:15 hod. prezenční listinu závodníků
a doprovodu (viz příloha).
Kapitán bude uveden na 1. místě + uvede kontaktní číslo mobilního
telefonu a e-mailovou adresu.
Organizační výbor může v průběhu závodu provést jeho technické
ukončení bez náhrad a možnosti podání stížnosti.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Na náklady pořadatele bude zabezpečena lékařská první pomoc.
Za další lékařskou péči pořadatel neodpovídá.

Organizační výbor
•
•

Ladislav Kuboušek
Jaroslav Hruška

+420 604 733 715, honda71@seznam.cz
+420 606 690 496, hruska1969@seznam.cz

Dětské závody a soutěže
V době od 10:00 do 14:00 hodin, se startem před restaurací Pensionu
Vyhlídka v obci Přední Výtoň, proběhnou dne 12. 5. 2018 doprovodné závody.
•
•

Šumaman Junior | organizuje Michal Kubík
Lipno patří dětem | organizuje Občanské sdružení Přední Výtoň

V rámci dětských závodů proběhne také soutěž dětí v kategorii do šesti
let věku. Garantem dětských soutěží jsou Policie České republiky, Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky a Český Červený Kříž
Oblastní spolek Český Krumlov.

Doprovodný program
Dle možností a počasí proběhne další zajímavý doprovodný program
(ukázky vrtulníku letecké služby Policie České republiky, Oddělení
služební kynologie a hipologie, zásahové jednotky Policie České republiky
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a kynologické Jihočeské
záchranné brigády).

Organizátoři
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Hasičský záchranný sbor
České republiky, UNITOP ČR a SKP České Budějovice pod záštitou
policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého a hejtmanky Jihočeského
kraje Mgr. Ivany Stráské ve spolupráci s Občanským sdružením Přední
Výtoň.

Partneři

ELDOSAN s.r.o
Velkoobchod Elektro

Soběslav

ZEMNÍ PRÁCE  AUTODOPRAVA
František Podlaha

Pekárna
DOBRÝ ROHLÍK
České Budějovice

Foto | ŠUMAMAN 2017
Videoprezentace z průběhu závodu na YOUTUBE - ŠUMAMAN 2017

Foto | Detské
závody a doprovodný program 2017
ˇ
Videoprezentace z průběhu závodu na YOUTUBE - ŠUMAMAN 2017

