
Členům předsednictva ČVS. 

Navrhuji úpravu v Řádech závodního veslování.  

Vedou mně k tomu dva případy týkající části II. B. účastníci závodu čl. 15 Posádka bod 9. 

Původní znění: 

 Posádka je povinna startovat v jednotných dresech. Jednotným dresem se rozumí veškeré viditelné 
oblečení včetně pokrývky hlavy, kterou ovšem mohou mít nasazenu jen někteří členové posádky. 
Posádka společenství startuje v jednotném dresu anebo v různých dresech, avšak v rámci oddílové 
příslušnosti jednotných. 

Nově navrhované znění: 

Posádka je povinna startovat v jednotných dresech. Jednotným dresem se rozumí veškeré viditelné 
oblečení včetně pokrývky hlavy, kterou ovšem mohou mít nasazenu jen někteří členové posádky. 
Posádka společenství startuje v jednotném neutrálním dresu anebo v různých dresech, avšak v rámci 
oddílové příslušnosti jednotných. 

 

1. Při letošních Primátorkách v závodě 8 juniorů přijela na start posádka v dresech SK Hamr. 

Startér tuto posádku nejprve nebral na vědomí, protože v programu SK Hamr nefiguroval, teprve 
když se posádka ohlásila jako společenství ČVK Brno a LS Brno posádce přidělil trať. 

Komentátor ČT V. Chalupa byl také zmaten a komentoval jízdu SK Hamru. Teprve po vyhlášení 
výsledků si uvědomil, že jde o společenství brněnských klubů. 

2. Druhý příklad je z MR ČR dorostu a juniorů. 

V závodě 2- juniorů a 4- juniorů startovaly posádky ČVK Brno (přeregistrovaní závodníci z SK 
Hamr) v dresech Hamru. V tomto případě to bylo jasné porušení znění článku. 

Komentář. Jednotný dres společenství byl zaveden v roce 2012. Do letošní doby nikdo, pokud si 
pamatuji, tohoto nevyužil. Předkladatel nového znění V. Burda, se kterým jsem na tom 
spolupracoval, měl na mysli, když si někdo zapomene klubový dres tak pojede posádka 
v jednotném neutrálním. Slovo neutrální však do textu nebylo zařazeno.  

Proto doporučuji toto slovo do článku doplnit.  

Jenom pro připomenutí vítězná posádka osem mužů při Primátorkách bylo více společenství a 
startovalo v jednotných neutrálních dresech. 

Jak mají při tomto nevyjasněném výkladu postupovat rozhodčí:  

Vzhledem k tomu že dresy nemají žádný vliv na vlastní výkon. Komise rozhodčích v tomto případě 
rozhodčím doporučuje, aby v případě nejasnosti výkladu posádku připustilo na start a situaci 
řešilo dodatečně ve spolupráci s STK.  

 

V Praze 28. 10. 2020                Ing. Arnošt Poisl čestný člen ČVS a člen komise rozhodčích 

 


