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Zápis z losování distančního závodu o Cenu J. Ondráka a M. Suchopára 

Dne :   24. 3. 2015 ve VK Slavia 

Přítomni :  za VK Slavia - R. Blahout, J. Vaněk 

  za rozhodčí –  A. Poisl 

Přihlášené veslařské kluby:  Bohemians Praha, VK Blesk, VK Slavia, Dukla Praha, VK Smíchov,   
ČVK Praha, VK Přerov, VK Vajgar J. Hradec, VK Perun Ostrava 

 

- Všechny kluby obdrží s tímto zápisem rozlosování (startovní listinu) 

- Startovní časy prvních lodí v závodě č. : 1. -  9:30 

  2. -  9:45 

  3. -  10:30 

- Celostátní vypsání pro závody o Cenu J. Ondráka a M. Suchopára pro rok 2014 se nemění. 

- Porada zástupců přihlášených klubů se koná 28. 3. 2015 v 8:00 v klubovně pořadatele. 

- Při prezentaci oddílů zástupci oddílů musí nahlásit, kteří z mužů a žen se zúčastní 
v kategoriích masters a akademiků (jinak budou klasifikování v kategorii seniorů) 

- Podle závodních pravidel je posádka povinna, není–li po ruce jiná pomoc, přerušit jízdu a pomoci 
posádce, jejíž životy jsou v ohrožení. 

 - Všichni účastníci se vyzývají, aby při rozveslování neprojížděli cílovou rovinou souběžně 
s dojíždějícím závodníkem v závodním tempu. 

-   Do závodu jsou přihlášeni čtyři dorostenci Jan Nosek, Adam Kopčil, Filip Zima, Daniel Bambas, 
kteří budou zařazeni na konec startovního pole závodu č. 2 a pojedou mimo soutěž. Pořadatel 
závodu s tímto souhlasí. 

 

- Veslařský závod probíhá za běžného plavebního provozu s podmínkou dodržování zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, jeho prováděcích vyhlášek a Řádu plavební bezpečnosti 
na vodních cestách České republiky, který je vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb. 

- Žádáme trenéry posádek o poučení svých startujících posádek o bezpečnosti provozu. 

- Současně žádáme trenéry, aby informovali rozhodčí v cíli v případě odstoupení posádky ze závodu. 

 
- Dráha je z důvodů bezpečnosti závodníků v zatáčce pod Vyšehradem rozdělena bójkou, která oddělí 
lodě jedoucí od startu k obrátce při levém břehu řeky od lodí jedoucích ve střední části řeky od obrátky 
do cíle. 
 
Zapsal :  R. Blahout 


