
Zápis o losování veslařských závodů 
ze dne 21.5.2014. 

 
Akce:                     Rennerův memoriál 
Místo závodů:       Praha, cíl na Stadionu vodních sportů 
Datum závodů:     24.5.2014 – 25.5.2014. 
 
Přítomni:           J. Blecha,  J. Minichbauer, V. Zoul, T. Polanecký, J. Macháček,  
                      
 
Přihlášené kluby: ČVK Praha, VK Smíchov, VK Bohemians, VK Blesk, VK Slavia,  
                                TJ Jiskra Třeboň, TJ Chemička Ústí/Labem, Pardubice, Olomouc,  
                                Přerov, Beroun, Boletice, Louny, Lysá/Labem, Neratovice, Nymburk, 
                                Ústí/Labem, Litoměřice.  
                             
Poznámky: 

1. Prezentace klubů se koná v sobotu 24. 5. 2014 od 8:30 do 8:45 ve věži Stadionu 
vodních sportů. 

2. Schůzka zástupců se koná v sobotu 24. 5. 2014 od 9:00 na stejném místě. 
3. Placení vkladů dle řádů ČVS po schůzce zástupců. 
4. První start je v 10:00. 
5. Přihlášeno je celkem 279 lodí. 
6. Závody č.: 24 a 43 se nekonají – jsou bez přihlášených lodí. 
7. Závody č.: 1,5, 14, 17, 37, 52 – jedna přihlášená loď, pokud se na schůzce zástupců 

nepřihlásí další lodě, závody odpadnou. 
8. Podle rozhodnutí pořadatele je možné na schůzce zástupců ještě dohlásit lodě do 

závodů. Podmínkou je, že nesmí vzniknout další jízda.  
9. Kormidelníci mohou startovat bez rozdílu věku a pohlaví, musí dodržet váhové 

limity. 
10. Podle Pravidel závodního veslování je každá posádka povinna poskytnout pomoc 

jiné posádce, která je v nouzi. 
11. Zdravotní dohled provádí Vodní záchranná služba. 
12. Posádky jsou povinny být označeny, dle řádů předepsaným číslem na přídi lodi. 
13. Závody se konají za normálního provozu plavby na Vltavě. 
14. Jízda na start je zásadně při smíchovském břehu řeky. 
15. Všichni účastníci se musí řídit Řádem plavební bezpečnosti a jejich pohyb na řece 

je na jejich vlastní nebezpečí. 
16. Vítězné posádky budou přebírat ceny na platě před věží stadionu vodních sportů. 

Z tohoto plata nebude umožněn přístup na vodu ani přesedání posádek. 
17. Vyzýváme mimopražské kluby, aby si předem vyjednaly umístění v prostorách 

pražských klubů. 
 
Příloha:   Startovní listina a časový pořad závodů.   
 
 
V Praze dne 21. 5. 2014.                                                                    
 
Zapsal:  J.Blecha 


