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     Nejlepší plavci ČR změří své síly již ve 14. ročníku Mezinárodního závodu v dálkovém 
plavání, který je součástí kola Českého poháru v dálkovém plavání. Do Dolní Vltavice se 
sjedou účastníci světového a evropského poháru, přemožitelé kanálu La Manche a další 
špičkoví plavci z ČR, a také široká veřejnost, která tak má možnost prověřit své plavecké 
dovednosti. Letos se závod pořádá u příležitosti 50. výročí založení Vodní záchranné služby 
ČČK, která  se za dobu své existence významně podílí na  preventivních opatřeních na vodní 
hladině a při záchraně lidských životů.  
     Závod bude mít rozhodně co nabídnout, protože se v něm utkají nejen přemožitelé 
slavného Kanálu, ale i  bazénoví mistři republiky. Závodů se zúčastní kompletní reprezentační 
družstvo ČR včetně současného vedoucího plavce českého poháru v dálkovém plavání 2018 
Matěje Kozubka a Pavlíny Soukupové. Pro ně bude jistě závod výbornou příležitostí prověřit 
svou sportovní formu před nastávajícím Mistrovstvím Evropy ve skotském Glasgow. 
Ozdobou bude Michal Mrůzek, který počátkem července přeplaval kanál La Manche v 
nejlepším čase v historii  v kategorii nad 50. let. Závod je také součástí regionálního 
Evropského poháru v dálkovém plavání  Classic Open Water Cup.  
     Vodní záchranáři z Čech a Rakouska ve spolupráci se společností Pro-Sport ČK připravili na 
sobotu 28. a neděli 29.7. 2018 v Dolní Vltavici již tradiční akci určenou pro registrované i 
neregistrované sportovce od dětských až po seniorské kategorie na vzdálenost od 500 m do 
10 km. Předpokládaná účast je až 300 plavců v obou dnech.  
     V  sobotním odpoledním doprovodném programu je možné si aktivně vyzkoušet jízdu na  
seakajaku, raftu, dovednosti poskytnutí první pomoci a mnoho dalšího. Diváci se také mohou 
těšit na ukázku výcviku mladých vodních záchranářů a mladých karatistů Karate Panthers 
Česky Krumlov.  Sobotní večer pak obohatí hudební produkce. 
     Registrace závodníků na sobotní závod je od 12.00 do 13.00 hod, se startem 
mládežnických kategorií v 14.00 hod a registrace závodníků na nedělní závod je do 9.00 hod 
se startem v 9.20 hod.   
 
     Závod se plave o pohár starostky Černé v Pošumaví, pohár Lipenského vodního 
záchranáře a pohár prezidenta Vodní záchranné služby H. Rakouska. K uskutečnění přispěla 
finanční podpora programů INTERREG V-A Rakousko - Česká republika,  Jihočeského kraje 
pro podporu sportu, obce Černá v Pošumaví a dalších partnerů.  
  
Více info na www.zachranari.com 


