
 

 
 
 

POLICIE  ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY,  

      UNITOP ČR a SKP ČESKÉ BUDĚJOVICE 

12.– 14.5. 2017 

P O Z V Á N K A 

NA  XX.  ROČNÍK 

SPORTOVNÍHO ZÁVODU  

ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK 

O POHÁR ŘEDITELE KŘP JČK 

POD ZÁŠTITOU  
POLICEJNÍHO PREZIDENTA a HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 



 

Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje ve spolu-

práci se Sportovním klubem Policie České Budějovice, UNITOP České re-

publiky a Občanským sdružením Přední Výtoň, pořádá ve dnech 12.5.2017 

až 14.5.2017 v Přední Výtoni okr. Český Krumlov, areál Pensionu VYHLÍDKA, 

XX. ročník sportovního závodu Zásahových jednotek ŠUMAMAN 2017, 

ve kterém se bude soutěžit v různých disciplínách na trase dlouhé cca 45 km. 
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ORGANIZAČNÍ  VÝBOR 

Kuboušek Ladislav   +420 604 733 715 
      honda71@seznam.cz 
Hruška Jaroslav    +420 606 690 496 
      hruska1969@seznam.cz 
 

 

PARTNEŘI  SPORTOVNÍHO ZÁVODU 
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ELDOSAN s.r.o. 
Velkoobchod - ELEKTRO 

Soběslav 
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 FOTO—ŠUMAMAN 2016 

Stránka 10 

Videoprezentace z průběhu závodu na YOUTUBE - ŠUMAMAN 2016  
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Povinná výbava jednotl ivce 

P  R O G R A M 

Mediální partner 

♦ sportovní sedací úvaz 

♦ slaňovací prostředek 

♦ dvojitá odsedka 

♦ horské kolo 

♦ přilba na kolo 

Sraz a prezentace účastníků závodu:  
   dne: 12.5.2017 od 12:00 hod.   
   Pension VYHLÍDKA v Přední Výtoni, okr.Český Krumlov.  

Seznámení s trasou závodu a losování pořadí startu:  
   dne: 12.5.2017 v 18:30 hod.      
   Pouze za účasti kapitánů přihlášených družstev. Součástí 
   bude předání technických propozic tratě.  
Zahájení závodu:  
   dne: 13.5.2017 od 06:00 hod.      
   Start družstev dle losování - podle počtu přihlášených.  
Vyhodnocení výsledků, společenský večer s hudbou a ohňostrojem: 
   dne: 13.5.2017 v 20:00 hod.  
   Restaurace Pension VYHLÍDKA v Přední Výtoni 
Ukončení celého závodu:  
   dne: 14.5.2017 do 10:00 hod.  



• Na jednotlivých stanovištích je vždy rozhodčí, na vybraných stano-
vištích 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 do-
běhnutí 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 výbo-
ru dne 12.5.2017 do 18:15 hod. prezenční listinu závodníků a do-
provodu /viz. příloha/. 

• Kapitán bude uveden na 1 místě + uvede kontaktní číslo mobilního 
telefonu a e-mail adresu. 

• Organizační výbor může v průběhu závodu provést jeho technické 
ukončení bez náhrad a možnosti podání stížnosti. 

Podmínky účasti na závodu 

• Závod Šumaman 2017 se skládá z běhu členitým terénem, jízdy na 
horském kole a raftu. Dále musejí závodníci splnit několik stanovišť, 
a to překonání traverzu, slaňování, střelby, přelezeni sítě, provazo-
vých žebříků a mnoho dalších rozmanitých překážek. Na každém 
stanovišti je určen časový limit a cílem každého družstva je ukončit 
zadaný úkol v tomto limitu. 

• Závodu se účastní 5-ti členná družstva zásahových jednotek PČR a 
sportovní oddíly. 

• XX. ročník závodu ŠUMAMAN 2017 se koná za každého počasí.  

O R G A N I  Z  A C E   
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 FOTO—ŠUMAMAN 2016 
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Obec Lipno nad Vltavou          

Město Veselí nad Lužnicí 

Městys Křemže 

8 Obec Přední Výtoň 

• Závodník startuje na vlastní nebezpečí.  

 

• Na náklady pořadatele bude zabezpečena lékařská první pomoc. 

 

• Za další lékařskou péči pořadatel neodpovídá! 
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Michal Kubík  
 
Občanské sdružení Přední Výtoň

DĚTSKÉ ZÁVODY A SOUTĚŽE 

 
 

  

• V době od 10:00 hod. do 14:00 hod. se startem před restaurací  

   Pension VYHLÍDKA v obci Přední Výtoň proběhne dne 13.5.2017  

   doprovodný závod. 

V rámci dětských závodů proběhne také soutěž dětí v kategorii 
do šesti let věku. Garantem dětských soutěží jsou Policie ČR, 
Zdravotní pojišťovna  MV ČR a Český Červený Kříž Oblastní spo-
lek Český Krumlov. 

Dle možností a počasí další zajímavé doprovodné akce (ukázky vrtul-

níku LS PČR, Oddělení služební kynologie a hipologie, Zásahové jed-

notky Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihočeské-

ho kraje a kynologické Jihočeské záchranné brigády). 
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