
 
Zápis o losování regaty 

 
Pohár Klubu veslařů mělnických 1881 – dne 1.10.2016  
 
Losování zahájeno 28.09.2016 v 18.00 hodin.  
 
Přítomni:  za rozhodčí – JUDr. Jaroslav Polák  
 za pořadatele – Ing. Rudolf Hradecký, Jiří Malecký, Zdeněk Krejza  
 
Přihlášené oddíly: KVM 1881, VK Slovan Lysá nad Labem, KVS Štětí, TJ Neratovice, TJ VK 
Slavoj Litoměřice, ČVK Praha, TJ Chemička Ústí n/L, TJ Bohemians Praha, VK Roudnice nad 
Labem, Slavia Děčín, VK Smíchov, VK Ohře Louny 
 
Připomínky zástupce STK:  
 
Závod č. 26 – skif dorostenci Memoriál Josefa Straky o putovní pohár věnovaný jeho rodinou.  
Závod č. 26 se jede jako rozjížďkový a dělený zároveň. Rozjížďky se jedou hned jako první 
závody po zahájení regaty. Vítěz každé jízdy obdrží cenu a zároveň čtyři závodníci postoupí 
do finále. Postupový klíč bude upřesněn na schůzce zástupců. 
  
Schůzka zástupců oddílů a rozhodčích se koná v sobotu 1.10.2016 v 8:00 hodin v klubovně 
pořádajícího oddílu.  
 
Důležité: Těší nás zájem všech zúčastněných klubů, který nás opět překvapil. Začátek 
závodů předpokládáme v 9:30.  
 
Prosíme veškeré změny a odhlášky nahlásit průběžně během tohoto týdne nejpozději v 
pátek následujícím způsobem:  
 
Emailem: kvm1881@seznam.cz  
Telefonem: Jan Krejza – 732215111  
Martina Martincová - 775055471 
 
Schůzka zástupců v sobotu ráno musí být pouze orientační a krátká. Skutečně prosíme o 
vyřešení změn a odhlášek během týdne přes e-mail, mobil nebo jiný prostředek 3. tisíciletí.  
Z důvodu časové tísně zvažte, zda jsou nutné dohlášky. 
Toto se netýká závodu číslo 32 8+Mix. Máme k dispozici 3 osmy na kterých se pojedou závody 
mixů kategorií starší žactvo až masters. 
  
Závody masters je možné dohlašovat hodinu před startem. 
  
Časový pořad závodů bude upřesněn na schůzce zástupců, časy uvedené v rozlosování jsou 
orientační. 
Zahájení pořadu regaty v sobotu v 9:30 hodin. Interval mezi závody je 5 minut.  
Jezdí se na dráze dlouhé 800 a 500 metrů. 
  
Občerstvení v loděnici pořadatele.  
 
Losování ukončeno dne 28.09.2016 ve 19:30 hodin.  
Zapsal: Jan Krejza  
 


