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Směrnice k provádění  preventivních lékařských prohlídek u 
výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS 

 

PŘÍLOHA č. 4: 
 
 

Vybrané kapitoly z Řádu závodního veslování ČVS 
 

 
9. Článek - Věkové kategorie 
1. Závodí se v těchto věkových kategoriích: 

mladší žáci, mladší žákyně (žcim, žkym ) 11 - 12 let 
starší žáci, starší žákyně (žcis, žkys)  13 - 14 let 
dorostenci, dorostenky (dci, dky) 15 - 16 let  
junioři, juniorky (jři, jky)  17 - 18 let 
senioři B, seniorky B (m senB, ž senB) 19 - 22 let 
senioři, seniorky (m, ž)  19 let a starší 
muži masters, ženy masters (mM, žM)  27 let a starší 

 
Závodníci masters se dále dělí do věkových kategorií A až J: 
A minimální věk 27 let; průměrný věk posádky kategorie B 36 let a více, C 43 let a více, D 50 let a 
více, E 55 let a více, F 60 let a více, G 65 let a více, H 70 let a více, I 75 let a více, J 80 let a více. Věk 
závodníků se stanovuje v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. Věk kormidelníka se do průměru 
posádky nezapočítává; neplatí pro něj ani stanovený minimální věk 27 let. 
Při závodech na veslařském trenažéru je minimální věk závodníků masters 30 let a dělí se do 
věkových kategorií 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 a více. 
2. Ve věkových kategoriích žactva mohou být v disciplíně skif navíc vypsány závody pro jednotlivé 
věkové ročníky (žcim11, žcim12, žcis13, žcis14 – obdobně pro žákyně; číslovka za označením 
kategorie značí věk) 
3. Závodník je zařazen v určené věkové kategorii od 1. ledna kalendářního roku, v němž dosáhl 
dolního limitu, až do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém dosáhl horního věkového limitu. 
V soutěžích na veslařském trenažéru, které se konají na sklonku kalendářního roku (od 1.11. do 
31.12.) však přechází závodník do starší věkové kategorie již od počátku tohoto období, tj. od 
1.listopadu. 



4. Propozice mistrovských soutěží juniorů a seniorů mohou povolovat start posádkám z mistrovství 
mladších věkových kategorií (zpravidla medailistům) v lodní kategorii, v níž získali uvedené 
umístění. 
5. Posádky MIX (smíšené) jsou, není-li v propozici závodu uvedeno jinak, tvořeny z jedné poloviny 
muži a z jedné poloviny ženami, při dodržení vypsaných  věkových kategorií. 
6. V závodech masters, nebude-li dostatečný počet přihlášek v jednotlivých  kategoriích (A – I), sloučí 
se v každé disciplině přihlášené lodě z nejbližších věkových kategoriích. V takto sloučeném závodě se 
první loď v každé kategorii vyhlašuje jako vítěz. Obdobně lze postupovat při závodech na veslařském 
trenažéru. 
 
10. Článek - Podmínky účasti v závodech 
1. Veslařských závodů se může zúčastnit závodník, který je členem veslařského oddílu sdruženého 
v Českém veslařském svazu. Pokud to propozice soutěže povolují, může startovat i závodník oddílu 
sdruženého v zahraničním veslařském svazu, členu FISA. 
2. Závodník musí být registrován v příslušném veslařském svazu a za jeho zdravotní způsobilost 
odpovídá přihlašující oddíl. V závodech kategorie masters je každý závodník sám zodpovědný za své 
zdraví. 
3. Zástupce oddílu musí mít u sebe registrační průkazy všech startujících a na vyzvání zástupce STK 
či ředitele závodů je předložit ke kontrole. 
 


