Zápis o losování veslařských závodů

Akce:

CHALUPA CUP 2018, I. kolo Jihočeského poháru

Místo závodů: Jindřichův Hradec – rybník Vajgar
Datum závodů: sobota 18. 8. 2018
Přítomni dne 15. 8. 2018, 14:00h:
Martin Jedlička, Bc. Radim Staněk, Ing. Tomáš Klíma, Miloslav Navrátil

Přihlášené kluby a oddíly:
VK Vajgar, VK Třeboň, VK Přerov, VK Tábor, VK Slavia Pha, VK Bohemians Pha,
Rowing Malaga Spain, VK Louny, VK Břeclav, VK Bohemians Praha, VK Neratovice,
VK Blesk,
Ředitel závodu: Martin Jedlička
Vrchní rozhodčí: Miroslav Martinec
Vedoucí organizačního týmu: Bc. Radim Staněk
Technický ředitel: Václav Chalupa

Poznámky:
Porada zástupců oddílů a rozhodčích se koná v sobotu 18. 8. 2018 v 8.00 hodin v klubovně VK Vajgar
Placení startovného po skončení schůzky zástupců v klubovně loděnice.
Neúplné posádky byly ze startovní listiny vyřazeny.
Závody začínají v sobotu v 09:30 hodin.
Všechny závody jsou dělené a v každém závodu bude oceněno 1. 2. a 3. místo medailí. U
smíšených závodů budou vyhodnoceny kategorie. Ocenění bude probíhat po skončení každého závodu
u plata vítězů v cílovém prostoru. Pořadatel si vyhrazuje možnost z časových důvodů u některých
závodů od vyhlášení přímo po závodu ustoupit, a toto provézt v náhradním časovém termínu ze břehu.
O tomto budou závodníci informováni po dojetí závodu hlasatelem.
Závod – 14. mix se jede jako sprint na 500m.
Závod – 17. přípravka je exhibiční na 250m a oceněni budou všichni ze břehu po zaparkování lodí.

Závod – 13. 2x dky se jede O pohár Agroleasingu a startuje se v šesti posádkách.
Závod - 20. 4x+ žcis se koná jako Memoriál Karla Jedličky a vítěz bude oceněn pohárem, závod je
sloučený s 4x+ žkys kde budou oceněny závodnice samostatně
Závod – 28. 2- dci se jede O pohár Jindřichohradecké dvojky a vítěz bude oceněn pohárem, závod je
sloučený s 21. 2- dky kde budou oceněny závodnice samostatně.
Závody 10. a 18. byly sloučeny.
Závody 19. a 7. byly sloučeny.
Závody do kterých se nepřihlásila žádná posádka byly zrušeny.
Celý závod I. kola Jihočeského poháru je bodován. Body se sčítají společně s Třeboňskou regatou.
Vítězný klub Chalupa Cupu obdrží pohár po skončení hlavního pořadu závodu.
Všichni startující a realizační týmy jsou povinni se řídit pravidly provozu na závodní dráze.
Při umísťování lodí v areálu veslařského klubu dbejte prosím pokynů pořadatelů. Vleky na veslařské
lodě budou parkovat ve vyhrazeném odbočovacím pruhu komunikace u loděnice. Automobily mají
možnost parkovat u plovárny, v Denisově ulici nebo na parkovišti u Jitřenky. Do areálu loděnice je od
pátku 17. 8. 2018 vjezd zakázán.
Startovné bude vybíráno 30,- Kč za slajd.

Příloha:
Startovní listina závodů, časový pořad a pravidla provozu na závodní dráze.

V Jindřichově Hradci 15. 8. 2018
Zapsal: Martin Jedlička

