
INFORMACE KE KZ DOROSTU, JUNIORŮ A JUNIOREK, 

RAČICE, 11. – 12. 7. 2020 
 

 

V příloze najdete seznam akceptovaných přihlášek na kontrolní závody (Račice 11. – 12. 7. 2020) 
v mládežnických kategoriích. Seznam může být doplněn. 

V případě neúčasti posádky na KZ prosím neprodleně kontaktujte Víta Kučeru (kucera@veslo.cz). 

V disciplíně 2-jři je upraven závodní systém – viz příloha. 

V disciplínách 1xdky, 1xdci, 1xjři, 1xjky a 2-dci se závodí podle postupových klíčů FISA, hodnotí se  

konečné umístění ve finále A, B, C, D.  

Závody budou probíhat v časovém rozmezí: sobota 10:00 – 17:00, neděle 9:00 – 16:30 

Závody u všech mládežnických kategorií jsou vypsány na trať 2000 metrů. 

V případě změny u pozvané mládežnické posádky musí se změnou souhlasit ÚTM. 

Posádky startují s klubovými startovními čísly. Čísla nekorespondují s nasazením do rozjížděk. 

Nasazení do rozjížděk bude zveřejněno po případných odhláškách v pátek 10. 7.  

První tři posádky v každé disciplíně budou po dojezdu jejich finále A vyhlášeny. 

V případě hrubého porušení životosprávy závodníků při KZ nemusejí být daní závodníci připuštěni na 
start závodu. 

Kontrolních závodů se mohou zúčastnit pouze osoby bez jakýchkoliv příznaků respiračního či 
infekčního onemocnění. Všichni závodníci budou muset před zahájením KZ odevzdat potvrzení o 
bezinfekčnosti – viz příloha. Zástupce oddílu odevzdá potvrzení v pátek mezi 17 – 18 hod. nebo 
v sobotu mezi 8 – 9 hod. v druhém patře cílové věže.  

Nadále je třeba dodržovat nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky vymezené postupem 
podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 Na KZ juniorů bude navazovat soustředění v Račicích (12. – 26. 7.). Od všech účastníků KZ juniorů a 
juniorek (mimo vložený závod) se předpokládá připravenost pokračovat v Račicích soustředěním, 
které bude zahájeno 12. 7. večer. Kolo + vybavení je na tomto soustředění výhodou (ne však 
nutností).  

Na základě kladné odezvy od klubů usiluje ČVS o účast dorosteneckého týmu na mezinárodní regatě 
Villach (12. – 13. 9. 2020). Další podrobnosti budou upřesněny. 

V sobotu, po skončení závodního programu, proběhne v konferenční místnosti schůze pro trenéry 
mládežnických kategorií.  


