
 
 

Zápis o  losování veslařských závodů 
ze dne 4. 4. 2018 

 
 

Akce:    XIX. Mistrovství ČR na dlouhé dráze 2018 s mezinárodní účastí 
Místo závodů:   Laterální plavební kanál Vraňany - Hořín 
Datum závodů: 7. dubna 2018 
 
Přítomni:  
Z. Janků - komise rozhodčích ČVS, P.Janák – STK, V. Kučera - sekretariát ČVS  
 
Přihlášené kluby, oddíly: 
TJ Neratovice, VK Olomouc, TJ Lokomotiva Beroun, VK Hodonín, KV Mělnických 1881, ČVK Brno, 
SK Hamr, KV Kondor Brandýs n/L., TJ Jiskra Otrokovice, TJ Bohemians Praha, VK Blesk, ČVK Praha, 
VK Smíchov, ČVK Pardubice, LS Brno, VK Slavia Praha, VK Morávia Uherské Hradiště, VK Přerov, 
VK Vajgar Jindřichův Hradec, TJ Chemička Ústí n/L., VK Ohře Louny, VK Slavia Děčín, Dukla Praha, 
VK Lysá n/L., Slovácký VK Břeclav, TJ Lokomotiva Nymburk, VK Slavoj Litoměřice, TJ Jiskra Třeboň, 
VK Roudnice n. L., VK Perun Ostrava, SVK Bratislava 
 
 
Poznámky: 
 

1. Prezentace klubů se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 8:00 do 8:30 v Hasičské zbrojnici, 
ul. 9. května, Lužec nad Vltavou (přes silnici naproti budovy Policie ČR). Při prezentaci bude 
provedena namátková kontrola registračních průkazů a zdravotních prohlídek startujících.  

2.  Schůzka zástupců se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 8:30 v Hasičské zbrojnici, ul. 9. května, 
 Lužec nad Vltavou. 
3.  Prvý start závodů je v 10:00, poslední start závodů je v 14:58 hod. Jednotlivé závody se 

 startují v 30 sekundových intervalech.  
4.   Přihlášeno je 397 lodí.  
5.   Vážení lehkých vah 1 až 2 hod. před startem na terase restaurace Na hřišti ve Vraňanech. 
7.  Podle Pravidel závodního veslování čl. 14, bod 6 je posádka povinna poskytnout pomoc jiné 

posádce, která je v nouzi 
8.  Posádky jsou povinny být viditelně označeny číslem na přídi lodě a na zádech háčka.   
9.  Čísla vydá hospodář technického pořadatele závodu zástupci oddílu na schůzce zástupců. 

Startovní čísla nebudou vydávána jednotlivým závodníkům a nebudou vydávána oddílům, které 
nebudou mít zaplacené vklady. Za každé ztracené či zničené plastové číslo bude požadována 
částka 50,- Kč po oddílu. Čísla na záda zůstávají závodníkům. 

10.  Způsob jízdy a pohybu na trati bude vysvětlen na schůzce zástupců.  
11.  Rozveslování je možno 100 metrů nad startovní linií, vyveslování není možné. 
12. Vzhledem k 30 sekundovému startovnímu intervalu je nutné, aby se posádky před startem řadily 

v prostoru 60 metrů nad startovní linií a dbaly pokynů předstartéra a následně startéra. 
13. V cíli budou instalovány 2 stany pro převlečení závodníků (muži 1 stan, ženy 1 stan). Stany 

budou sloužit pouze pro převlečení závodníků.   
14. Vrchní rozhodčí upozorňuje na nutnost dodržování článku 21 – Lodě a vesla, ŘZV, zejména na 

nutnost vybavení lodí patními úvazy nohavek a barevného označení lopatek vesel.  
15. Tištěné startovní listiny nebudou stejně jako v loňském roce na schůzce zástupců k 

dispozici  
16. V příloze zápisu o losování a na internetových stránkách ČVS uveden seznam závodníků, kteří 

jsou oprávněni startovat s vesly se státní symbolikou České republiky. Nerespektování 
ustanovení Řádů závodního veslování, které se týká této problematiky, bude znamenat 
nepřipuštění na start nebo může být taková posádka diskvalifikována i dodatečně po ověření 
neoprávněnosti startu. 

17. V příloze zápisu o losování uveden seznam závodníků, jejichž registrační průkazy budou při 
prezentaci předloženy ke kontrole zástupci STK. Tímto není dotčena povinnost mít při 
prezentaci k dispozici registrační průkazy všech hlášených sportovců. 



18. V příloze zápisu o losování uveden seznam nahlášených zástupců oddílů, jak byli zadáni do 
přihlašovacího systému. 

 

 
 
 
 

Přílohy: 
 

- Startovní listina závodů  
- Časový pořad 
- KONTAKTNÍ OSOBY – nahlášení zástupci oddílů 
- KONTROLA REGISTRAČNÍCH PRŮKAZŮ – seznam závodníků, jejichž registrační 

průkazy budou při prezentaci předloženy ke kontrole zástupci STK 
- SEZNAM ZÁVODNÍKŮ OPRÁVNĚNÝCH K – seznam závodníků oprávněných použít 

vesla se symbolikou ČR 
- DOPRAVNÍ PRAVIDLO pro předjíždění na závodní dráze 

 
 
 
  V Praze dne 4. 4. 2018       Zapsal: V. Kučera 


