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POZVÁNKA
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
Hasičský záchranný sbor České republiky,

UNITOP ČR a SKP České Budějovice

pod záštitou
policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara

a hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

pořádají

15. - 17. 5. 2020

XXIII. rocníkˇ
sportovního závodu zásahových jednotek o pohár 

ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

ŠUMAMAN

2020

Přihlášky

přijím
ám

e do

29. 2. 20
20



Sraz a prezentace účastníků závodu

15. 5. 2020 od 12:00 hodin;

Pension Vyhlídka, Přední Výtoň, okr. Český Krumlov.

Seznámení s trasou závodu a losování pořadí startu

15. 5. 2020 v 18:30 hodin;

Pouze za účasti kapitánů přihlášených družstev;

Součástí bude předání technických propozic tratě.

Zahájení závodu

16. 5. 2020 od 06:00 hodin;

Start družstev dle losování - podle počtu přihlášených.

Vyhodnocení výsledků, společenský večer s hudbou a ohňostrojem

16. 5. 2020 ve 20:00 hodin;

Restaurace Pensionu Vyhlídka, Přední Výtoň, okr. Český Krumlov.

Ukončení závodu

17. 5. 2020 do 10:00 hodin.

• horské kolo

• cyklistická přilba

• sportovní sedací úvaz

• slaňovací prostředek

• dvojitá odsedka

• Organizační výbor upozorňuje, že vzhledem k omezeným možnostem 
je možná účast pouze 16 družstev. Organizační výbor si vyhrazu je 
právo provést výběr družstev přihlášených do závodu. Družstvům, 
která nebudou vybrána, bude startovné vráceno.

• Podmínky a způsob přihlášení družstva k závodu Šumaman 2020 
najdete na internetových stránkách www.sumaman.cz.

• Závod Šumaman 2020 se skládá z běhu členitým terénem, jízdy na 
horském kole a plavby na raftu. Závodníci také plní úkoly několika 
stanovišť - např. překonání traverzu, slaňování, střelbu, přelezení 

sítě, provazových žebříků a mnoha dalších rozmanitých překážek. 
Pro kaž dé stanoviště je určen časový limit. Cílem každého družstva 
je ukončit zadaný úkol v tomto limitu. Délka závodu je cca 45 km.

• Závodu se účastní pětičlenná družstva zásahových jednotek policie 
a sportovní oddíly.

• XXIII. ročník závodu ŠUMAMAN 2020 se koná za každého počasí.

• Ubytování není pořadatelem zajištěno.

• Závodník startuje na vlastní nebezpečí.

• Na náklady pořadatele bude zabezpečena lékařská první pomoc.

• Za další lékařskou péči pořadatel neodpovídá.

Program závodu

Povinná výbava jenotlivce

Organizační pokyny

Startovné

Organizační výbor

• Družstvo zaplatí startovné 5 000,- Kč a případné poplatky stano ve né 
organizátory závodu.

• Při platbě na účet je nutno do poznámky zadat: Šumaman 2020 
+ název přihlášeného družstva. Bankovní spojení: Česká spořitelna, 
a.s., České Budějovice, číslo účtu: 0561061399/0800, IČO: 00666033

• Ladislav Kuboušek +420 604 733 715, honda71@seznam.cz

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