
I. kolo Poháru ČR 2019-2020 v jízdě na veslařském trenažéru 

 
Pořádá: Český veslařský svaz a VK Hodonín 
 
 

Hodonín, sobota 7. prosince 2019 
 
Místo: Sportovní hala TEZA Hodonín, Lipová alej 4110/23, 695 03  Hodonín 
 
Přihlášky: do 02.12.2019  (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 2020. 

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů při MČR 2019. 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. 


