
 
 

Zápis o  losování veslařských závodů 
ze dne 3. 4. 2019 

 
 

Akce:    XX. Mistrovství ČR na dlouhé dráze 2019 s mezinárodní účastí 
Místo závodů:   Labe, říční kilometr 827,8 – 821,8  
Datum závodů: 6. dubna 2019 
 
Přítomni:  
Z. Janků - komise rozhodčích ČVS, P.Janák – STK, V. Kučera - sekretariát ČVS  
 
Přihlášené kluby, oddíly: 
TJ Neratovice, VK Olomouc, TJ Lokomotiva Beroun, VK Hodonín, KV Mělnických 1881, ČVK Brno, 
SK Hamr, KV Kondor Brandýs n/L., TJ Jiskra Otrokovice, TJ Bohemians Praha, VK Blesk, ČVK Praha, 
VK Smíchov, ČVK Pardubice, LS Brno, VK Slavia Praha, VK Morávia Uherské Hradiště, VK Přerov, 
VK Vajgar Jindřichův Hradec, TJ Chemička Ústí n/L., VK Slavia Děčín, Dukla Praha, VK Lysá n/L., 
Slovácký VK Břeclav, TJ Lokomotiva Nymburk, VK Slavoj Litoměřice, TJ Jiskra Třeboň, VK Perun 
Ostrava, TJ VS Tábor, KVS Štětí 
 
 
Poznámky: 
 

1. Prezentace klubů se koná v sobotu 6. 4. 2019 od 8:00 do 8:30 hodin v loděnici Labe Aréna 
Štětí, Nábřežní 778, Štětí. Při prezentaci bude provedena namátková kontrola registračních 
průkazů a zdravotních prohlídek startujících.  

2.   Schůzka zástupců se koná v sobotu 6. 4. 2019 od 8:30 hodin v loděnici Labe Aréna Štětí,  
 Nábřežní 778, Štětí 
3.  První start závodů je v 10:00 hodin, poslední start je v 15:05:30 hodin. Jednotlivé závody se 

 startují v 30 sekundových intervalech.  
4.   Přihlášeno je 378 lodí.  
5.   Vážení lehkých vah 1 až 2 hod. před startem v loděnici Labe Aréna Štětí, Nábřežní 778, Štětí. 
7.  Podle Pravidel závodního veslování čl. 14, bod 6 je posádka povinna poskytnout pomoc jiné 

posádce, která je v nouzi. 
8.  Posádky jsou povinny být viditelně označeny číslem na přídi lodě a na zádech háčka.   
9.  Startovní čísla budou vydávána zástupcům oddílů od 8:00 hodin v loděnici LA Štětí. Startovní 

čísla nebudou vydávána jednotlivým závodníkům a nebudou vydávána oddílům, které nebudou 
mít zaplacené vklady. Za každé ztracené či zničené plastové číslo bude požadována pod oddílu 
částka 50,- Kč. Čísla na záda zůstávají závodníkům. 

10. Způsob jízdy a pohybu na trati bude vysvětlen na schůzce zástupců. Nasedání na vodu 
v Liběchově (na pravé – štětské straně řeky) dle přiloženého plánku. Jízda ze Štětí na start po 
dobu konání závodů není možná. 

11.  Rozveslování je možno 200 metrů nad startovní linií, jízda dolů (po proudu) u levého (račického) 
břehu, jízda nahoru (proti proudu) u pravého (štětského) břehu. Přibližně 200 metrů nad 
startovní linií se bude pohybovat člun – všichni závodníci jsou povinni uposlechnout instrukcí 
posádky tohoto člunu. 
Vyveslování pokračuje pod cílem v závodním směru, za mostem otáčet lodě na pravý (štětský) 
břeh. Návrat lodí z cíle do loděnice LA Štětí je možný pouze u pravého (štětského) břehu. 

12. Startuje se „letmým startem“. Jednotlivé posádky se začínají řadit 100-150 metrů nad 
startovní linií, kde bude první předstartér. Do prostoru 50 – 100 metrů nad startem budou 
posádky pouštěny předstartérem v pořadí, v jakém mají startovat. 50 metrů před startem 
bude stát startér, který bude posádky v přibližně 30“ intervalech pouštět na trať. Posádky 
pak mají 50 metrů na rozjetí. Při průjezdu startovní linii jim bude zaznamenán přesný čas 
startu. 
Vzhledem ke 30“ startovnímu intervalu je nutné, aby posádky důsledně dbaly pokynů 
startéra a předstartérů. 

13. Předjíždění na trati: dojížděná loď musí umožnit předjetí rychlejší lodi vybočením na pravou  
 ruku (na vnější stranu oblouku případné zatáčky) 



14. Vrchní rozhodčí upozorňuje na nutnost dodržování článku 21 – Lodě a vesla, ŘZV, zejména na 
nutnost vybavení lodí patními úvazy nohavek a barevného označení lopatek vesel.  

15. Tištěné startovní listiny nebudou na schůzce zástupců k dispozici  
16. Vyhlášení výsledků a předání medailí pro první tři posádky z každé kategorie proběhne 

v prostoru depa loděnice LA Štětí. 
17. V příloze zápisu o losování a na internetových stránkách ČVS uveden seznam závodníků, kteří 

  oprávněni startovat s vesly se státní symbolikou České republiky. Nerespektování ustanovení  
 Řádů závodního veslování, které se týká této problematiky, bude znamenat nepřipuštění na  
 start nebo může být taková posádka diskvalifikována i dodatečně po ověření neoprávněnosti  
 startu. 
18. V příloze zápisu o losování uveden seznam závodníků, jejichž registrační průkazy budou při 

prezentaci předloženy ke kontrole zástupci STK. Tímto není dotčena povinnost mít při 
prezentaci k dispozici registrační průkazy všech hlášených sportovců.  
Závodnice Ester Hajnovičová (SK Hamr) je vylosována podmínečně v závodě číslo 8, 1xdky. 
Podmínkou pro start v závodě je, že při prezentaci zástupce oddílu předloží registrační průkaz 
s potvrzením o postaršení závodnice. 

19. V příloze zápisu o losování uveden seznam nahlášených zástupců oddílů, jak byli zadáni do 
přihlašovacího systému. 

20. Most přes Labe ve Štětí bude v době konání závodu uzavřen. Objízdná trase je přes Mělník 
nebo Roudnici. 

 

 
 
 
 

Přílohy: 
 

- Startovní listina závodů  
- Časový pořad 
- KONTAKTNÍ OSOBY – nahlášení zástupci oddílů 
- KONTROLA REGISTRAČNÍCH PRŮKAZŮ – seznam závodníků, jejichž registrační 

průkazy budou při prezentaci předloženy ke kontrole zástupci STK 
- SEZNAM ZÁVODNÍKŮ OPRÁVNĚNÝCH K – seznam závodníků oprávněných použít 

vesla se symbolikou ČR 
- DOPRAVNÍ PRAVIDLO pro předjíždění na závodní dráze 
- Plánek závodní dráhy 

 
 
 
 
  V Praze dne 3. 4. 2019       Zapsal: V. Kučera 


