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Aktualizovaný program Festivalu halového veslování 

 

Datum a místo konání 
Sobota, 2.3.2019 od 9:00 do 17:00. 

Sportovní hala HAGIBOR, Izraelská 6, Praha 10 Strašnice (cca 300m od stanice metra A, Želivského). 

 

Technické informace 
• V místě konání bude po celou dobu otevřeno občerstvení.  
• V hale jsou k dispozici šatny. Vozíčkáři budou mít samostatné zázemí přímo v hale, vstup je 

bezbariérový.  
• Přihlášky vyřídíte na místě ve stanu ČVS - halové veslování. 
• Vstup i startovné jsou zdarma! 

 

Časový program 
• 9:00  začátek Festivalu 
• 9:30 – 13:00 závody jednotlivců na 500m o trenažér Concept2 
• 13:00   vyhlášení výsledků 500m jednotlivců 
• 13:10 – 13:30 beseda s Jakubem Podrazilem a Václavem Zittou 
• 14:00 - 16:30 závody čtyřčlenných týmů na 4 minuty o trenažér Concept2 
• 16:30  vyhlášení výsledků čtyřek 

 

Po celý den  

• vložené závody štafet na 4x200m s přesedáním na jednom trenažéru  
• představení sportovišť s možností aktivního halového veslování 
• veslování na trenažéru pro tělesně handicapované  
• konzultace správné techniky veslování se zkušenými instruktory 
• informační stan o celorepublikovém programu ČESKO VESLUJE 
• laserová biatlonová střelnice pro děti i dospělé 
• stánek akademického veslování Czech University Rowing 
• stánek veslování tělesně postižených Para-rowing 
• prezentace výrobců trenažérů Concept2 
• rehabilitační Bowen Centrum Dany Švestkové. 
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Závod na 500 m jednotlivci 
V závodě na 500 m jednotlivců může startovat každý účastník Festivalu. Výsledné časy jednotlivých 
závodníků se budou přepočítávat podle systému "nonathlon" na body. Tento způsob nabízí srovnání 
dosaženého výkonu s tzv. teoretickým zlatým časem pro každou věkovou kategorii a pohlaví. Vítězem 
se stane účastník s nejvyšším počtem bodů (tzn. že může například vyhrát i 14leté děvče, nebo 80letý 
senior). 

Každý z účastníků dostane diplom, první tři získají menší věcné ceny. Nejúspěšnější závodník, jenž 
není registrovaný v Českém veslařském svazu, vyhrává nový trenažér Concept2. 

Přihlášení přímo na místě od 9:00 do 11:30. Závod se bude konat průběžně od 9:30 do 13:00. 
Vyhlášení vítězů proběhne v 13:00. 

 

Závod čtyřčlenných týmů na 4 minuty 
Čtyřčlenné týmy budou závodit na 4 trenažérech propojených kolejnicemi. V každém družstvu musí 
být minimálně jedna žena. Všichni účastníci dostanou diplom, první tři týmy získají menší věcné ceny.  

Tým složený z neregistrovaných veslařů v ČVS, který ujede nejvíce metrů za dané 4 minuty, získá nový 
trenažér Concept2.  

Přihlášení přímo na místě od 9:00 do 13:30. Závod se bude konat průběžně od 14:00 do 16:30. 
Vyhlášení vítězů proběhne v 16:30. 

 

Beseda s nejlepšími trenažérovými závodníky 
Představíme historicky prvního mistra světa, olympionika Jakuba Podrazila a nestora trenažérové 
scény, mnohonásobného medailistu z ME Václava Zittu. 

 

Vložené štafetové závody na 4 x 200m 
Nejpopulárnější týmové závody na trenažérech jsou štafety. Tým závodí na jednom trenažéru, 
závodníci se po ujetém úseku střídají, počítá se celkový čas včetně přesedání. Kouzlo je právě ve 
spolupráci celého týmu včetně pomoci při přesedání. Tento závod může vyzkoušet úplně každý! Je to 
i nejpopulárnější disciplína seriálu Školní ligy a akcí Česko vesluje.  

Závodní štafetový tým můžete složit s ostatními až na místě. 

Štafetové závody poběží současně s individuálními závody na 500 m od 9:30 a v případě zájmu až do 
konce akce.  
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Představení sportovišť s možností aktivního halového veslování 
Během Festivalu halového veslování proběhne prezentace sportovních zařízení, kde se zájemci 
mohou aktivně tomuto sportu věnovat.  

 

Veslování na trenažéru pro tělesně handicapované  
Pod vedením zkušeného veslaře a trenéra, Petra Janáka a jeho kolegů z VK Tyflocentrum Ústí nad 
Labem, si budou mít možnost vyzkoušet veslování také tělesně handicapovaní sportovci. Pro 
vozíčkáře budou k dispozici speciálně upravené trenažéry s fixací trupu. 

 

Konzultace správné techniky veslování se zkušenými instruktory 
Se správnou technikou veslování na trenažéru Vám rády poradí zkušení instruktoři, Jitka Mašátová, 
Kateřina Masopustová a Pavel Šmolka. V případě zájmu pořídí videoukázku s Vaším stylem veslování, 
na které Vám ukáží případné chyby ve veslařské technice. 

 

Aktuální informace 
Aktuální informace najdete na oficiálním webu Českého veslařského svazu www.veslo.cz/halove-
veslovani, nebo na FB ČVS halové veslování. 

 

 


