15. ročník Krumlovského vodáckého maratonu je tady
Největší vodácký maraton v České republice, Krumlovský vodácký maraton, letos slaví své patnácté
narozeniny. Stejně jako v minulých letech čeká na závodníky 36 kilometrů dlouhá trať z Vyššího
Brodu do Českého Krumlova, ale letos se závod dočká několika změn. Změna generálního partnera,
nová kategorie či posunutí startu. To vše bude Krumlovský vodácký maraton 2017.
S ohledem na rostoucí zájem o paddleboardy, zkráceně plavidla SUP, se letos pořadatelé rozhodli o otevření
nové kategorie - megaboard. Jedná se o velký SUP pro 6 až 8 osob. Závodníci na megaboardech budou
startovat v Rožmberku nad Vltavou a čeká je tedy 26 kilometrů dlouhá trať. Start ve Vyšším Brodě bude po
několika letech změněn, kvůli bezpečnosti a také přání samotných závodníků, bude startovní linie pro lodě v
kategorii K2 posunuta o pár desítek metrů po proudu tak, aby měly nejrychlejší lodě komfort pohodlného
startu. Vše se samozřejmě promítne i na prvním jezu, kam lodě K2 přijedou s dostatečným časovým
rozestupem. Závod má rovněž svého nového generálního partnera. Dlouholetý generální partner, společnost
Alfa-Helicopter, je od letošního rok vystřídán společností E.ON.
Za dobu konání KVM monitorujeme své závodníky a jsme rádi, že se k nám vracejí. Během desátého
ročníku KVM jsme všem představili čtyři závodníky a jednu posádku, jakožto jediné účastníky všech
ročníků KVM. Z těchto pěti závodníků/posádky se dalších pět let urželi čtyři, které letos opět oceníme za
jejich vytrvalost. Jedná se o Petra Kratochvíla z SK UP Olomouc, Pavla Šindeláře z Loko Plzeň, Zdeňka
Bočka z SK VS České Budějovice a raftařskou posádku Hasiči Hodice ze stejnojmenné obce na Vysočině.
Na organizaci závodu se kromě dobrovolníků, nadšenců a kamarádů podílí také jeho závodníci. Jedná se
TOP sportovce domácích oddílů SK Vltava Český Krumlov a Hanace Rafters České Budějovice. Jde
například o Karolínu Paloudovou - bronzovou medailistku z Mistrovsví světa juniorů ve sjezdu na divoké
vodě a dvojnásobnou mistryni světa ze závodů družstev. Vojtěcha Skořepu - juniorského mistra světa ve
sjezdu na divoké vodě. Či Martina Nováka a Antonína Haleše - reprezentanty ve sjezdu na divoké vodě a
medailisty z letošního Mistrovství Evropy v raftingu, kdy v letošním roce přivezli z Gruzie hned dvě
medaile.
Stejně jako v minulosti, čekají v pátek 13. října závodníky sprinty v samém centru Českého Krumlova a poté
v sobotu 14. října maraton se startem ve Vyšším Brodě. Závodníky na raftech, pramicích, paddleboardech a
dalších plavidlech čeká zkrácená trasa z Rožmberka nad Vltavou. Na své si přijdou i děti, pro které
organizátoři připravili závod startující v Kempu na Pískárně. Jejich maratonská trať je dlouhá 11
kilometrů. Všichni závodníci končí v Českém Krumlově, v zahradě Historického pivovaru Český Krumlov.
Jako každý rok se o bezpečí závodníků na všech jezech budou starat záchranáři a hasiči, kteří s touto prací
mají za všechny ročníky mnoho zkušeností. Závodníky čeká během maratonu jeden povinný přeběh v
Kempu na Pískárně, kde se mohou občerstvit a eventuálně i odpočinout.
V případě jakýchkoliv otázek se na mě, prosím, neváhejte obrátit.
Jan Homolka
+420723069340

