
 
 

Mistrovství ČR 2016 ve sprintu 

Mistrovství ČR 2016 družstev 
 

ve dnech 23. – 25.9.2016 

 

 

 

 
 

 

Zápis o přihláškách k závodu 
 

 



 
 

 

Ředitel závodů:  Luboš Došek 
 

Technický ředitel:   Pavel Dědek  
 

Zástupce STK:  René Vondrák  
 

Moderátor:   Zdeněk Krejza  
 

 

Sbor rozhodčích: 
MČR sprint 23. 9.2016                               MČR družstva 24. - 25. 9.2016 
 

VR :   Marek Lorenc    Pavel Janák 

 

ZVR:                       Radim Dostál    Radim Dostál 

                           Šárka Hamanová 

     RNDr. Zdeněk Janků 

Marek Lorenc 

 

 

VRS:   Zdena Kaciánová   Zdena Kaciánová 

 

Cílový rozhodčí: Ing. Arnošt Poisl   Arnošt Poisl 

Pavel Janák    Jindřich Janus 

                             

 

Kamera:  Karel Bašus    Karel Bašus 

 

Čas 1:   Šárka Hamanová   Václava Šantrůčková 

 

Čas 2:   Naďa Tlamichová   Marcela Vokřálová  

         

 

Start:   Milan Kacián    Milan Kacián  

Lubomír Vokřál   Lubomír Vokřál 

Jana Zbudilová   Zdeněk Tlamicha 

   Zdeněk Tlamicha               Jana Zbudilová 

Marcela Vokřálová   Jitka Rejtharová 

     Jitka Skochová 

      

      

     

Kontrolní komise: Jiří Klemeš ml.   Jiří Klemeš ml. 

Pavel Sova    Pavel Sova 

 

   



Organizační pokyny 

pro zástupce klubů a účastníky MČR ve sprintu 2016 
 

1. postupové klíče dle řádů závodního veslování 
 

2. v případě, že po prezentaci zůstane v závodě 7 lodí, všechny posádky se budou hlásit  

 startérovi v čase 1 rozjížďky 
 

3. v průběhu regaty bude provedena zástupci STK namátková kontrola vyznačení  

 lékařských prohlídek v registračních průkazech startujících sportovců 
 

4. přílohou těchto pokynů jsou pravidla pohybu lodí na dráze, během regaty bude 

kontrolováno dodržování pravidel pro nasedání a vysedání posádek u plat. 
 

5. pro trénink bude dráha uzavřena 30 minut před prvním startem časového pořadu (týká se i 

trénujících neúčastníků regaty) 
 

6. průjezd kanoistickým průplavem na 1 km je zakázán !!! 
 

7. systém pro toto mistrovství bude uplatněn nový číslování posádek, jednotlivé jízdy 

daného závodu budou označeny písmeny a, b, c, d, e, f. Posádkám bude dle daného 

počtu lodí v jednotlivé jízdě přiděleno startovní číslo 1 až 6.  

Příklad: v případě 16 lodí –  1. jízda (1a,2a,3a,4a,5a,6a), 2. jízda (1b,2b,3b,4b,5b),  

                                              3. jízda (1c,2c,3c,4c,5c) 
 

8. čísla zajišťuje SC Račice. Půjčovna čísel bude v červené buňce pod světelným 

 stožárem v cílovém prostoru. Pořadatelé budou po skončení závodu a vyveslování z 

 lodí sami čísla sundávat u přistávacího plata. 

Z tohoto důvodu bude možné přistávat pouze u plat č. 2 a č. 3 (počítáno od břehu, 

kde stojí cílová věž), která budou sloužit pouze jako plata výstupní . 

Plata č. 4, č. 5. a č. 6 budou pouze nástupní.  

Plata budou označena dopravními značkami pro jednosměrnou jízdu, respektive 

zákaz vjezdu do jednosměrné ulice 
 

9. Za ztracené číslo je klub povinen uhradit částku Kč 50,- 
 

10. vážení kormidelníků a závodníků LV se koná 2 až 1 hodinu před startem v cílové věži. 
 

11. prezentace oddílů se koná ve čtvrtek 22.9.2016 od 18:00 do 19:00 hodin ve 2. patře 

            cílové věže. V mimořádných případech možno volat tel. 724 217 116. 
 

12. odhlášky jsou možné i na novém typu formuláře 
 

13. upozorňujeme účastníky mistrovství na dodržování nočního klidu a pravidel dle  

 ubytovacího a provozního řádu SC Račice 
 

14. pro start na metě 500m bude použit klasický start ze startovních bloků. 
 

15. v průběhu závodu MČR ve sprintu 23.9.2016 není povoleno vyveslování po  

 závodech. 
 

16. Startovné pro oddíly, které se zúčastní pouze MČR ve sprintu dne 23.9.2016  

a závodu MČR družstev 24.-25.9.2016 se vůbec nezúčastní je ve 3. patře cílové 

věže v pátek 23.9.2016 a to od 13:00 do 15:00 hod.. 

 

17. Rozhodování závodů MČR ve sprintu bude prováděno ze staticky umístěných 

            stanovišť podél obou břehů závodní dráhy.   

 

 



Organizační pokyny 

pro zástupce klubů a účastníky MČR 2016 družstev 

 
1. postupové klíče dle řádů závodního veslování 
 

2. v případě, že po prezentaci zůstane v závodě 7 lodí, všechny posádky se budou hlásit 

            startérovi v čase 1 rozjížďky 
 

3. v průběhu regaty bude provedena zástupci STK namátková kontrola vyznačení  

            lékařských prohlídek v registračních průkazech startujících sportovců 
 

4. přílohou těchto pokynů jsou pravidla pohybu lodí na dráze. Během regaty bude 

            kontrolováno dodržování pravidel pro nasedání a vysedání posádek u přistávacích  

můstků. 

Pro všechny disciplíny mladšího žactva a také pro skif a dvojskif staršího žactva je při 

závodech k příjezdu na start určena trať číslo 7. 
 

5. pro trénink bude dráha uzavřena 30 minut před prvním startem časového pořadu (týká 

            se i trénujících neúčastníků regaty). 
 

6. průjezd kanoistickým průplavem na 1 km je zakázán !!! 
 

7. systém pro toto mistrovství bude uplatněn nový číslování posádek, jednotlivé jízdy 

            daného závodu budou označeny písmeny a, b, c, d, e, f. Posádkám bude dle daného 

            počtu lodí v jednotlivé jízdě přiděleno startovní číslo 1 až 6.  

            Příklad: v případě 16 lodí – 1. jízda (1a,2a,3a,4a,5a,6a), 2. jízda (1b,2b,3b,4b,5b),  

                                                         3. jízda (1c,2c,3c,4c,5c) 
 

8. čísla zajišťuje SC Račice. Půjčovna čísel bude v červené buňce pod světelným  

 stožárem v cílovém prostoru. Pořadatelé budou po skončení závodu a vyveslování z 

lodí sami čísla sundávat u přistávacího plata. 

Z tohoto důvodu bude možné přistávat pouze u plat č.2 a č.3 (počítáno od břehu, kde  

stojí cílová věž),která budou sloužit pouze jako plata výstupní . 

Plata  č.4, č.5. a č.6 budou pouze nástupní. Plata budou označena dopravními 

značkami pro jednosměrnou jízdu, respektive zákaz vjezdu do jednosměrné ulice 

9. za ztracené číslo je klub povinen uhradit částku Kč 50,- 
 

10. vážení kormidelníků 2 až 1 hodinu před startem v cílové věži. 
 

11. prezentace oddílů bude probíhat v pátek 23.9.2016 od 12:00 do 14:00 hodin ve 2. patře 

cílové věže. 
 

12. odhlášky jsou možné i na novém typu formuláře. 
 

13. upozorňujeme účastníky mistrovství na dodržování nočního klidu a pravidel dle  

 ubytovacího a provozního řádu SC Račice. 
 

15. Po skončení každého finálového závodu bude vítězná (pouze vítězná) posádka 

odměněna medailí a to přímo u plata pod cílovou věží (bez vystupování). 
 

16. Pro start na metě 2000m bude použito startovních bloků. 
 

 

17. Startovné se vybírá v sobotu 24.9.2016 od 10:00 do 15:00 ve 3. patře cílové věže 

 

18. Rozhodování závodu družstev bude probíhat klasicky z doprovodních  

 katamaránů podél celé trati. 

 
 

V Račicích dne 20.9.2016                                  Luboš Došek  


