
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha, květen 2022 
 



Termínová listina 
 

termín název soutěže pořadatel 
03.12.2022 I. kolo Poháru univerzit 2022-2023 UK 
10.12.2022 I. kolo Poháru ČR 2022-2023 ČVK Pardubice 
14.01.2023 II. kolo Poháru ČR 2022-2023 ČVK Brno 
21.01.2023 V. týmový půlmaraton 2023 v jízdě na veslařském 

trenažéru*) 
Argonaut 

03.02.2023 II. kolo Poháru univerzit 2022-2023 VK Hodonín 
04.02.2023 III. kolo Poháru ČR 2022-2023 VK Hodonín 
18.02.2023 XXX. mezinárodní mistrovství ČR 2023 

IV. kolo Poháru ČR 2022-2023 
VK Vajgar 
J.Hradec 

25.02.2023 III. kolo Poháru univerzit 2022-2023 
Akademické MČR 2023 

Bohemians 

*) Český veslařský svaz se nepodílí na pořádání této akce. 

 
Pohár ČR 2022 – 2023 ve veslování na trenažérech 

termín název soutěže pořadatel 
10.12.2022 I. kolo Poháru ČR 2022-2023 ČVK Pardubice 
14.01.2023 II. kolo Poháru ČR 2022-2023 ČVK Brno 
04.02.2023 III. kolo Poháru ČR 2022-2023 VK Hodonín 
18.02.2023 XXX. mezinárodní mistrovství ČR 2023 

IV. kolo Poháru ČR 2022-2023 
VK Vajgar 
J.Hradec 

 
Pohár univerzit 2022 – 2023 ve veslování na trenažérech 

termín název soutěže pořadatel 
03.12.2022 I. kolo Poháru univerzit 2022-2023  
03.02.2023 II. kolo Poháru univerzit 2022-2023 VK Hodonín 
25.02.2023 III. kolo Poháru univerzit 2022-2023 

Akademické MČR 2023 
Bohemians 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní informace o podmínkách soutěže 
„Pohár ČR 2022 - 2023“ 

 
 
 
 

 
1. V Poháru ČR 2022-23 startují závodníci ve věkové kategorii platné dle Pravidel 

veslování pro rok 2023. Věk v kategoriích masters je počítán dle dosaženého 
věku v roce 2023. 

 
 

2. Do Poháru ČR se započítávají všechny umístění závodníka v jednotlivých kolech 
Poháru ČR a Mezinárodní mistrovství ČR. 

 
 

3. Poháru ČR se mohou zúčastnit i zahraniční závodníci. 
 
 

4. Vyhlášení výsledků Poháru ČR bude probíhat při Mezinárodním mistrovství ČR. 
 
 

5. Bodování Poháru ČR v jízdě na trenažéru: 
 

1.místo 15 bodů     7.místo 6 bodů 
2.místo 13 bodů     8.místo 5 bodů 
3.místo 11 bodů     9.místo 4 body 
4.místo  9  bodů   10.místo 3 body 
5.místo  8  bodů   11.místo 2 body 
6.místo  7  bodů   12.místo 1 bod 
 
V případě rovnosti bodů při celkového hodnocení pořadí rozhoduje lepší čas 
závodníka. 

 
 

6. PRAVIDLO PRO START JÍZDY NA VESLAŘSKÉM TRENAŽÉRU: v každé 
jízdě je možný pouze jediný předčasný start bez vyloučení závodníka 
(závodníků), který (kteří) jej způsobil(i). Kterýkoli závodník, který způsobí 
další chybný start v téže jízdě musí být ze závodu vyloučen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. kolo Poháru univerzit 2022-2023 v jízdě na veslařském trenažéru 
 
Pořádá: Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu, Fakulta tělesné 
výchovy a sportu UK a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
 
 

Hradec Králové, sobota 3. prosince 2022 
 
Místo: Akademika Heyrovského 1213/10, Hradec Králové 
 
Přihlášky: do 28.11.2022  (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
(studenty, které nejde přihlásit na veslo.cz, nutno doplnit do databáze studentů na adrese 
vondrakovi@volny.cz) 
Dohlášky: tomas.tkac@centrum.cz  tel. 604 291 198 
 
Pořad: 
Závod č.        1. ž 

2. m 
3. ž LV (do 61,5 kg) 
4. m LV (do 75 kg) 
5. ž fours 
6. m fours 
7. mix fours 

 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit i neregistrovaní závodníci. Přihlášky 
neregistrovaných závodníků na e-mail macas@ftvs.cuni.cz . 

2. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start, je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

3. Akademici startují pod hlavičkou své univerzity nebo VŠ (nikoliv fakulty). 
4. Do závodů se mohou přihlásit pouze závodníci, kteří splňují statut akademika bez 

věkového omezení. 
5. Při prezentaci závodníků bude kontrolován studijní index nebo jeho kopie. 
6. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.  

 
 
 
Bodování Poháru univerzit v jízdě na veslařském trenažéru: 
 

1.místo 15 bodů     7.místo 6 bodů 
2.místo 13 bodů     8.místo 5 bodů 
3.místo 11 bodů     9.místo 4 body 
4.místo  9  bodů   10.místo 3 body 
5.místo  8  bodů   11.místo 2 body 
6.místo  7  bodů   12.místo 1 bod 

 
V případě rovnosti bodů při celkovém hodnocení pořadí rozhoduje lepší výkon závodníka 
(posádky). 
 
 
 



I. kolo Poháru ČR 2022-2023 v jízdě na veslařském trenažéru 

 
Pořádá: Český veslařský svaz a ČVK Pardubice 
 
 

Praha, sobota 10. prosince 2022 
 
Místo: Enteria arena Pardubice, Sukova tř. 1735, Pardubice 
 
Přihlášky: do 05.12.2022  (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz 
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky 
12. dci 
13. jky 
14. jři 
15. ž LV  
16. m LV  
17. ž 
18. m 
19. žM 
20. mM 

  
 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci. Věkové kategorie odpovídají roku 2022. 

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů při MČR 2022. Zástupce STK ČVS má možnost nasadit závodníka do jednotlivé 
jízdy dle doložené sportovní výkonnosti.          

3. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start, je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného. 
5. Závodník má zakázáno před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 



II. kolo Poháru ČR 2022-23 v jízdě na veslařské trenažéru  

 
Pořádá: Český veslařský svaz a ČVK Brno 
 

Brno, sobota 14. ledna 2023 
 

Místo: Univerzitní kampus Bohunice, UKB – hala míčových sportů, Kamenice 5, 625 00  Brno 
 
Přihlášky: do 09.01.2023 (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz 
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky 
12. dci 
13. jky 
14. jři 
15. ž lv 
16. m lv 
17. ž 
18. m 
19. žM  
20. mM 

 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci.  

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů v jednotlivých kolech ČP 2022-2023. Zástupce STK ČVS má možnost nasadit 
závodníka do jednotlivé jízdy dle doložené sportovní výkonnosti.        

3. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč.  

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného.   
5. Závodník má zakázáno před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

 
 



V. Týmový půlmaratón 2023 v jízdě na veslařském trenažéru 
 
 
Pořádá: Argonaut Sport Club a Concept Fitness Praha 6 
Termín: sobota 21. ledna 2023 
Místo: Sport Centrum Evropská, José Martího 31, Praha 6, 162 52 
 
Přihlášky: do 16. 01. 2023 na e-mail tymovypulmaraton@seznam.cz, nebo na místě 
v případě nenaplněné kapacity závodu (18 týmů). 
 
Informace: web: www.tymovypulmaraton.cz, kontakt: Vitásek Petr +420 724 55 66 37  
 
Startovné:  1500,- Kč za celý tým  
 
Dráha: 21097 metrů, střídání po 500 metrech, veslařský trenažér Concept2.   
 
Tým: 5 závodníků, max. 4 muži + min. 1 žena nebo čistě ženský tým 
 
Prezentace: od 08:00 
 
Časy jízd: 09:00, 11:00, 13:00 
 
Vyhlášení výsledků: 15:00 nebo po dojezdu posledního týmu 
 
Ceny: 1. + 2. + 3. tým a tým složený z neregistrovaných závodníků a čistě ženský tým věcné 
ceny v hodnotě 12.000,- Kč 
  
Občerstvení: volně k dispozici všem 
 
Pravidla závodu a podmínky účasti: 

1. Do závodu se mohou přihlásit registrovaní i neregistrovaní závodníci v ČVS. 
2. Do závodu se smí přihlásit pouze závodník starší 15 let. 
3. Závodník mladší 18 let předloží při registraci souhlas zákonného zástupce. 
4. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat podle součtu nejlepších časů na 

500 m závodníků v týmu (časy se doplní v přihlášce nebo při prezenci). 
5. Každý tým je složen z 5 závodníků, přičemž alespoň 1 z nich musí být žena. Při 

případné absenci některého z členů týmu, může být start umožněn po dohodě 
s pořadatelem. 

6. První závodník vesluje 597 m, dále se členové pravidelně střídají ve stejném pořadí 
každých 500 m, posledních 3500 m může tým veslovat bez nejpoomalejšího 
závodníka a posledních 1000 m je střídání libovolné, závodník i vzdálenost. 

7. Startovné je 1.500,- Kč za celý tým. 
8. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány po dokončení všech jízd. 
9. Věcné ceny obdrží první tři týmy, dále pak první tým ve složení bez veslaře 

s registrací ČVS, tým v pouze ženském složení. 
10. Závodník má zakázáno před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
11. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn v dostatečném předstihu, nejpozději 

18.01.2023 
 
 
 
 
 



II. kolo Poháru univerzit 2022-2023 v jízdě na veslařském trenažéru 
 
Pořádá: Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu a Mendelova univerzita 
 
 

Brno, sobota 3. února 2023 
 
Místo: Mendelova univerzita v Brně 
 
Přihlášky: do 30.01.2023  (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
 
Pořad: 
Závod č.        1. ž 

2. m 
3. ž LV (do 61,5 kg) 
4. m LV (do 75 kg) 
5. ž fours 
6. m fours 
7. mix fours 

 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit i neregistrovaní závodníci. Přihlášky 
neregistrovaných závodníků na e-mail macas@ftvs.cuni.cz . 

2. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start, je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

3. Akademici startují pod hlavičkou své univerzity nebo VŠ (nikoliv fakulty). 
4. Do závodů se mohou přihlásit pouze závodníci, kteří splňují statut akademika bez 

věkového omezení. 
5. Při prezentaci závodníků bude kontrolován studijní index nebo jeho kopie. 
6. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.  

 
 
 
Bodování Poháru univerzit v jízdě na veslařském trenažéru: 
 

1.místo 15 bodů     7.místo 6 bodů 
2.místo 13 bodů     8.místo 5 bodů 
3.místo 11 bodů     9.místo 4 body 
4.místo  9  bodů   10.místo 3 body 
5.místo  8  bodů   11.místo 2 body 
6.místo  7  bodů   12.místo 1 bod 

 
V případě rovnosti bodů při celkovém hodnocení pořadí rozhoduje lepší výkon závodníka 
(posádky). 

 
 
 
 



III. kolo Poháru ČR 2022-23 v jízdě na veslařské trenažéru  

 
Pořádá: Český veslařský svaz a VK Hodonín 
 
 

Hodonín, sobota 4. února 2023 
 

Místo: Sportovní hala TEZA Hodonín, Lipová alej 4110/23, 695 03  Hodonín 
 
Přihlášky: do 30.01.2022 (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz 
 
Pořad: 

Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 
2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky 
12. dci 
13. jky 
14. jři 
15. ž lv 
16. m lv 
17. ž 
18. m 
19. žM  
20. mM 

 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci.  

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů v jednotlivých kolech ČP 2022-2023. Zástupce STK ČVS má možnost nasadit 
závodníka do jednotlivé jízdy dle doložené sportovní výkonnosti.        

3. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč.  

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného.   
5. Závodník má zakázáno před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

 



XXX. Mezinárodní mistrovství ČR 2023 v jízdě na veslařském 
trenažéru / IV. kolo Poháru ČR 2022-23 v jízdě na veslařské 

trenažéru  
 
Pořádá: Český veslařský svaz a VK Vajgar J. Hradec 
 

Jindřichův Hradec, neděle 18. února 2023 
 

Místo: Sportovní hala, U Stadionu 1137, 377 01  Jindřichův Hradec 
 
Přihlášky: do 13.02.2023 (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz 
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky  
12. dci  
13. jky  
14. jři  
15. ž lv 
16. m lv 
17. ž 
18. m 
19. žM 
20. mM 

 
 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci.  

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů v jednotlivých kolech ČP 2022-2023. Zástupce STK ČVS má možnost nasadit 
závodníka do jednotlivé jízdy dle doložené sportovní výkonnosti. 

3. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného. 
5. Závodník má zakázáno před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 



III. kolo Poháru univerzit 2022-2023 v jízdě na veslařském trenažéru 

Akademické mistrovství ČR 2023 v jízdě na veslařském trenažéru 
 
Pořádá: Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu a TJ Bohemians 
 
 

Praha, sobota 25. února 2023 
 
Místo: sportovní hala TJ Bohemians, Izraelská 3160/6, Praha 
 
Přihlášky: do 20.02.2023  (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
 
Pořad: 
Závod č.        1. ž 

2. m 
3. ž LV (do 61,5 kg) 
4. m LV (do 75 kg) 
5. ž fours 
6. m fours 
7. mix fours 

 
Podmínky účasti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit i neregistrovaní závodníci. Přihlášky 
neregistrovaných závodníků na e-mail macas@ftvs.cuni.cz . 

2. Startovné za přihlášeného závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start, je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

3. Akademici startují pod hlavičkou své univerzity nebo VŠ (nikoliv fakulty). 
4. Do závodů se mohou přihlásit pouze závodníci, kteří splňují statut akademika bez 

věkového omezení. 
5. Při prezentaci závodníků bude kontrolován studijní index nebo jeho kopie. 
6. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.  
7. Vítězové AM ČR obdrží cenu a získají titul „Akademický mistr ČR 2023“. 
8. Titul „Akademický mistr ČR 2022“ bude udělen pouze v případě, pokud počet 

přihlášených akademiků v dané kategorii bude vyšší než 5. 
 
 
 
Bodování Poháru univerzit v jízdě na veslařském trenažéru: 
 

1.místo 15 bodů     7.místo 6 bodů 
2.místo 13 bodů     8.místo 5 bodů 
3.místo 11 bodů     9.místo 4 body 
4.místo  9  bodů   10.místo 3 body 
5.místo  8  bodů   11.místo 2 body 
6.místo  7  bodů   12.místo 1 bod 

 
V případě rovnosti bodů při celkovém hodnocení pořadí rozhoduje lepší výkon závodníka 
(posádky). 

 
 


