
Zápis o losování  
66. Litoměřické regaty s mezinárodní účastí – Otevřené 

mistrovství oblasti Labe  
konané ve dnech 29.8. – 30. 8. 2019 

 
V Litoměřicích dne 26.8.2020 

 
Přítomni: Ing. Jan Vahalík, Ing. Otakar Hamerník, Jan Stejskal, Ing. Vít Suchánek, Bc. Daniel Slavík, 
Ing. Milan Matula, p. Radek Šmerda, Mgr. Jaroslav Kindl 
 
Přihlášené oddíly: 
 
KVM Mělník 1881, KVS Štětí, VK Ohře Louny, VK Slavoj Litoměřice, TJ Chemička Ústí nad 
Labem, VK Slavia Děčín, VK Slavia Praha, VK Blesk, VK Roudnice n/L, VK Lysá n.L., VK Kondor 
Brandýs, TJ Spartak Boletice nad Labem, VK Jiskra Třeboň, VK Hodonín, TJ Neratovice, TJ 
Lokomotiva Nymburk, Pirnaer Ruderverein 1872, Dresdner-RC, Laubegaster RV, Dresdener 
Ruderclub, Dresdner RV, USV TU Dresden. 
 
Dráha na Labi na 2000 m a 1500 m pro pět lodí, na 1000 m a 500 m pro šest lodí, starty volné. 
 
 
Poznámky: 

1. Prezentace proběhne v pátek 28.8.2020 na sále loděnice VK Slavoj Litoměřice od 17:00-
17:45 hod. 

2. Schůzka zástupců se koná v pátek 28.8.2020 na sále loděnice VK Slavoj Litoměřice od    
18:00 hod. 

3. Začátek závodů v sobotu 29.8.2020 od 8:30 hod, neděle 30.8. od 8:00 hod. 
4. Vítězné posádky získají titul Mistra oblasti Labe a mistrovské medaile.  

Medailemi budou ohodnoceny i druhé a třetí posádky finále A, a to v kategoriích žactva a 
dorostu.  

5. V rámci Litoměřické regaty budou ohodnoceni všichni vítězové sobotních rozjížděk, dále 
vítěz finále B. 

6. Z organizačních a časových důvodů se finále C na 66. Litoměřické regatě s mezinárodní účastí 
– Otevřené mistrovství oblasti Labe nepojede. Finále B se pojede ve všech žákovských 
kategoriích a v kategoriích dci a dky (1x, 2x a 2-). 

7. Vážení kormidelníků a závodníků /závodnic lehkých vah se bude konat na sále loděnice VK 
Slavoj Litoměřice 2–1 hod před první jízdou jejich disciplíny v každém závodním dnu. Při 
vážení bude vyžadován registrační průkaz nebo jiný úřední doklad. 

8. Placení vkladů bude možné v sobotu 29.8.2020 od 10:00 do 14:00 hod. a to v kanceláři oddílu 
VK Slavoj Litoměřice. 

9. Mladší žactvo závodí na dráze 500 m. 
10. Závody č.: 70 (4x+ MIX žcim/žkym) a 71 (2x MIX žcis/žkys) se pojedou na trati o délce 

dráhy 300 m. 
11. Přihlášeno je celkem 488 lodí. 
12. Do závodu č. 57 1x dci (dráha 1500 m je pro 5 lodí) je přihlášeno více než 25 posádek, což 

neumožňuje vytvořit spravedlivý postupová klíč dle řádů ČVS. Pořadatelé závodů proto 
rozhodli, o rozdělení posádek do šesti rozjížděk, z nichž do finále A postoupí vítězové každé 
rozjížďky. Do finále B postoupí závodníci z druhých míst v rozjížďkách. Finále A a finále B 
se pojede v šesti lodích. 

13. Do závodů č.: 5; 22; 24; 32; 37; 39; 51; 53 a 58 nepřihlásila žádná posádka, závody tudíž 
odpadají. 



14. V závodech č.:8; 13; 23; 30; 38; 42; 44; 45 a 60 je přihlášená jedna posádka– pokud se na 
schůzce zástupců nepřihlásí další posádky (do naplnění startovního pole), závody 
odpadají. 

15. V závodech č: 14; 43;jsou nahlášeny nekompletní posádky, pokud nebudou doplněny 
nejpozději na prezentaci, budou tyto posádky vyškrtnuty. Dohlášky doplňující veslaře do 
nekompletní posádky můžete zaslat i na email litomerice.rowing@centrum.cz a to do 
pátku 28.8.2020 do 12:00h. 

16. Přebor oddílů: První tři posádky v každém závodě (mimo závod č. 70, 71 a závody kategorie 
Master) budou bodovány. V závěru regaty budou vyhlášeny a oceněny první tři oddíly s 
největším ziskem bodů. Boduje se první loď 4 body, druhá loď 2 body a třetí loď 1 bod, bez 
ohledu na počet startujících lodí v jednotlivé jízdě.  

17. Podle Pravidel závodního veslování je každá posádka povinna poskytnout pomoc jiné 
posádce, která se dostane do nouze. 

18. Jízda na start je zásadně při litoměřickém břehu Labe, provozní řád na dráze je k dispozici na 
sále loděnice VK Slavoj Litoměřice. 

19. Na základě ochranných opatření vyhlášených Vládou ČR, MZ ČR pořadatelé zavádějí 
následující opatření: 
 dekorování vítězných posádek bude probíhat na břehu před loděnicí, medaile budou 

umístěny na podložce, ze které si medaili oceněný převezme sám a předání proběhne 
bez gratulace podáním ruky 

 závodníci, funkcionáři a rozhodčí musí dodržovat v areálu loděnice bezpečností 
odstup alespoň 1,5 m 

 schůzka zástupců oddílů se uskuteční na sále veslařského oddílu, požadujeme, aby 
účastníci schůzky byli vybaveni rouškou a dodržovali bezpečný rozestup určený na 
sále pořadatelem. 

 žádáme o dodržování základních hygienických zásad – časté mytí a dezinfekci rukou 
(pořadatel zajistil dezinfekci Anticovid) 

 
Žádáme změny a odhlášky na 66. Litoměřickou regatu s mezinárodní účastí – Otevřené 
mistrovství oblasti Labe, přednostně zasílat na email litomerice.rowing@centrum.cz a to 
do 28. 8. 2020 do 12 h. Ojediněle se budou řešit při prezentaci závodů v pátek 28.8.2020. 
 
 
Příloha: -    startovní listina 

 
Zapsal: Ing. Vít Suchánek 


