
TRADICE SE VRACÍ – Třebechovické sjezdy 2010 
 
Třebechovický kanoistický oddíl pořádá ve spolupráci s firmou 
KYLIE WATER SPORT  PRODUCTS  tradiční podzimní sjezdy a sprinty 
(2 – 3.10.2010) na řece Orlici v Třebechovicích pod Orebem. 
 
Oddíl tak oživuje závod, který má tradici několika desetiletí, závod, který pamatují 
jako žáčci dnešní veteráni, závod, který má svoji obtížnost a někdy je umění ho dojet.  
To vše se uskuteční letos – a bude o co soutěžit 
 
Vaše motivace: 

- nikdo nebude platit startovné 
- pěkně si zasportujete v dlouhém závodě a sprintu (So - Ne) 
- zadarmo vás ubytujeme v tělocvičně sokolovny v Třebechovicích  nebo můžete 

využít zákoutí u řeky 
- pro žáky a dorost bude připraven táborák s opékáním buřtů zdarma 
- pro dospělé je připravena večeře s pivem  / obojí zdarma  / v  motorkářském 

klubu  Azyl v Třebechovicích  /pozor – Modrá ústřice to není/ 
- pojedete o hodnotné ceny /závod je letos finančně zajištěn/ 
- vyhlásíme všechny od ml.žáků až po veterány /třeba i jednoho hrdinu, který to 

dojede/ 
- poslední závod před republikou žáků /jste připraveni ?/ 
- navíc jsme se spojili  s pořadateli v Bechyni /letos republika žáků/, kde mají 

sjezdové závody tradici a vymysleli TOUR 2010 Třebechovice – Bechyně 
- zkusíme připravit další příjemná překvapení 

 
Každý závod  / součet výsledků za sobotu a neděli / se odjede podle propozic, ale 
celkově se závody v Třebechovicích a Bechyni  sčítají a závodníci, kteří se zúčastní a 
umístí na 1,2,3.místě obou závodů budou vyhlášeni v součtu na vyhlášení v Bechyni. 
Podmínkou je účast v obou závodech. 
V rámci TOUR 2010 budou kategorie dospělých /K1m, K1ž, C2, C1m, C1ž / oceněny  
finančními prémiemi: 
1.místo - 1.000kč 
2.místo - 500kč 
3.místo - 250kč  
 
Myšlenka a záměr je taková, aby závodníci, kteří jezdí jen do Bechyně, přijeli i k nám 
a objevili tento krásný úsek řeky Orlice. 
 
Tento víkend /2-3.10./ jsou jen dva důležité závody – BOBR CUP  a Třebechovice. 
Kdo nepojedete na Moravu, přijeďte do Třebechovic. 
Budeme se snažit udělat opravdu pěkné  závody s pohodou a tradicí do dalších let. 
 

Generálním sponzorem je společnost DF Inženýrské služby s.r.o. 
 
Přihlášky dle propozic. 
Jinak nám můžete volat a psát na: Roman Mornštejn – 777 298 900 
                                                                roman@kylie-pardubice.cz 
                                                                Tomáš Dvořák – 776 697 333 
                                                                dvto@seznam.cz 
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