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Videoprezentace z průběhu závodu na YOUTUBE - ŠUMAMAN 2015  

 
 
 

POLICIE  ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY,  

      UNITOP ČR a SKP ČESKÉ BUDĚJOVICE 

NA  XIX.  ROČNÍK 

SPORTOVNÍHO ZÁVODU  

ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK 

O POHÁR ŘEDITELE KŘP JČK 

13.13.13.13.13.13.13.13.––––––––        15.5. 201615.5. 201615.5. 201615.5. 201615.5. 201615.5. 201615.5. 201615.5. 2016        

P O Z V Á N K A 

POD ZÁŠTITOU  

POLICEJNÍHO PREZIDENTA a HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE 



 

Sraz a prezentace ú častník ů závodu:   
   dne: 13.5.2016 od 12:00 hod.   
   Pension VYHLÍDKA v Přední Výtoni, okr.Český Krumlov.  

Seznámení s trasou závodu a losování po řadí startu :  
   dne: 13.5.2016 v 18:30 hod.      

   Pouze za účasti kapitánů přihlášených družstev. Součástí 
   bude předání technických propozic tratě.  

Zahájení závodu:   
   dne: 14.05.2016 od 06:00 hod.      

   Start družstev dle losování - podle počtu přihlášených.  

Vyhodnocení výsledk ů, spole čenský ve čer s hudbou  a ohňostrojem:  
   dne: 14.05.2016 v 20:00 hod.  

   Restaurace Pension VYHLÍDKA v Přední Výtoni 

Ukon čení celého závodu:   
   dne: 15.5.2016 do 10:00 hod.  

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 13.5.2016 

až 15.5.2016 v Přední Výtoni v areálu Policie České republiky Krajského ředi-

telství Jihočeského kraje XIX. ročník sportovního závodu Zásahových jedno-

tek ŠUMAMAN 2016, ve kterém se bude soutěžit v různých disciplínách na 

trase dlouhé cca 45 km.  

P R O G R A M 
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P o v in ná  v ýba va  j edn o t l i vce  

♦ horské kolo 

♦ přilba na kolo 

♦ dvojitá odsedka ♦ sportovní sedací úvaz 

♦ slaňovací prostředek 

• Vzhledem k omezeným možnostem organizační výbor upozorňuje, že je 
možná účast pouze 16 družstev. Organizační výbor si vyhrazuje právo pro-
vést výběr družstev přihlášených do závodu. Družstvům, jež nebudou vy-
brána, bude vráceno startovné v plné výši.  

 

•  Řádně vypln ěnou p řihlášku (soubor) sumaman_prihlaska_2016.pdf   

    je nutno zaslat na e-mail: honda71@seznam.cz  do 28.2 2016. 
 

• Závod Šumaman 2016 se skládá z běhu členitým terénem, jízdy na hor-
ském kole a raftu. Dále musejí závodníci splnit několik stanovišť a to překo-
nání traverzu, slaňování, střelby, přelezeni sítě, provazových žebříků a 
mnoho  dalších  rozmanitých  překážek. Na  každém  stanovišti  je  určen 
časový limit a cílem každého družstva je ukončit zadaný úkol v tomto limi-
tu. 

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

• XIX. ročník závodu ŠUMAMAN 2016 se koná za každého počasí. 

Ubytování není zajišt ěno po řadatelem. 

• Závodník startuje na vlastní nebezpe čí.  

• Na náklady po řadatele bude zabezpe čena léka řská první pomoc. 

• Za další léka řskou pé či po řadatel neodpovídá!  

  
 

ORGANIZAČNÍ  VÝBOR 
Kuboušek Ladislav    +420 604 733 715 
      honda71@seznam.cz 

Hruška Jaroslav     +420 606 690 496 
      hruska1969@seznam.cz 

Majer Miroslav      +420 604 762 440 Stránka 3 

O R G A N I  Z  A  C E 

bankovní spojení Česká Spo řitelna a.s., České Bud ějovice 
číslo ú čtu: 0561061399/0800 

IČO: 00666033 

 Družstvo zaplatí startovné 5 000,- K č  
a případné poplatky stanovené organizátory závodu. 
 
Při platbě na účet je nutno do poznámky zadat 

Šumaman 2016+ název p řihlášeného družstva.  


