TISKOVÁ ZPRÁVA

První místo Lipno Tour Slavia pojišťovny obsadili dva závodníci na
kanoi double
Praha, 25. srpna 2020 – Zdeněk Herzán a Jiří Hron na své kanoi double se stali absolutními
vítězi sportovní události Lipno Tour Slavia pojišťovny uskutečněné tento víkend.
Závod se jel ve dvou etapách a byl slavnostně zahájen v sobotu 22. srpna paní starostkou
obce Černá v Pošumaví. První etapu, které se závodníci zúčastnili v sobotu, tvořila trasa
z Černé v Pošumaví do Lipna nad Vltavou a zpět. Kvůli nepřízni počasí však musela být mírně
zkrácena s cílem ve Frymburku. Druhou nedělní etapu pak tvořila trasa Černá v Pošumaví –
Nová Pec a zpět. Kromě již zmiňovaných absolutních vítězů v závodu uspěli také na druhé
příčce Tomáš Zikmund a třetí místo obsadil Jan Pazourek, oba na seakayaku single. Ve
vypsaných celkem pěti kategoriích závodních plavidel (single seakayak, double seakayak,
single kanoe, double kanoe, paddleboard) se na trati potkaly nejrůznější generace vodáků.
Pozoruhodné výkony taktéž na seakayku single podaly dvě ženy, Dagmar Březinová a Tereza
Sehnalová.
„Jedním z důvodů, proč Slavia pojišťovna SPORT TEAM pořádá akce tohoto rázu, je podpora
aktivního přístupu k životu. Těší nás, že se stále najde spousta lidí, kteří mají chuť sportovat,
překonávat sami sebe a posouvat hranice svých dovedností,“ uvádí Pavel Sehnal, majitel
Slavia pojišťovny a iniciátor SPORT TEAMu.
Poděkování patří všem účastníkům závodu a také hlavnímu partnerovi Lipno Tour 2020,
společnosti ČEZ. „Rád bych poděkoval skupině ČEZ za podporu, kterou našim sportovním
akcím poskytuje a zároveň pogratuloval vítězům, kteří předvedli obdivuhodné výkony,“
uzavírá Miroslav Novotný, ředitel závodu.

O společnosti:
Slavia pojišťovna sportovní tým je dobrovolnou organizací pro ty, kdo se zajímají o ochranu účastníků
silničního provozu, zejména chodců a cyklistů, podporu sportu a sportovních aktivit, a v neposlední
řadě o zlepšování úrovně prevence závažných onemocnění a civilizačních chorob.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Pořádáme sportovní, společenské a osvětové akce pro členy i širokou veřejnost, podporujeme vybrané
sportovní aktivity a sportovce a spolupracujeme s dalšími zájmovými osobami, spolky, či orgány státní
správy a samosprávy.
www.slaviapojistovnasportteam.cz

