
   
 
 
 
 

Mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru 2021 - virtuální 
 

 Datum MČR: sobota, 13. 2. 2021 od 9:00 

 Uzávěrka přihlášek: pondělí, 8. 2. 2021 do 23:45 přes Sportis. 

 Počty jízd a nasazování do jednotlivých jízd proběhne po uzávěrce přihlášek. 

 Startovné je stejné jako při běžném halovém MČR 100,- Kč za závodníka, úhrada 
převodem na účet ČVS č. MONETA Bank, a. s.: 172 390 2504 / 0600, do kolonky zpráva 
pro příjemce uveďte HMCR 2021 a název vašeho klubu. 

 Interval jednotlivých jízd: 20 minut (pokud organizační výbor nestanoví jinak) 

 Start prvního závodu: 9:00 
 

 Generální zkouška na MČR: 10. 2. 2021, od 15:00 test spojení, od 16:00 start první 
jízdy, celkem 6 zkušebních jízd na 1000m, dky, dci, jři, jky, ž, m po 30 minutách. 

 Přihlášky na GS také přes Sportis, uzávěrka 5. 2. 2021 do 23:45. Masters a para se hlásí 
do Ž a M. 

 
Pořadí jízd MČR: 2021 Počet jízd:  Počty závodníků v 2020, 2019: 
- para M, Ž   (2 jízdy)  18, 20 
- dorostenky    (2-3 jízdy)   23, 55 
- dorostenci    (3-4 jízdy)   43, 72 
- juniorky    (2-3 jízdy)  35, 37 
- junioři    (3-4 jízdy)  58, 77 
- ŽLV (v rámci i U23)  (1 jízda)  8, 10 
- MLV (v rámci i U23) (1-2 jízdy)  12, 23 
- ženy  (v rámci i U23) (2 jízdy)  23, 19 
- muži (v rámci i U23)  (3-4 jízdy)  55, 44 
- ženy masters   (1 jízda)  6, 5 
- muži masters   (2 jízdy)  28, 19 
 
Celkem:   22 - 28 jízd v závislosti na počtu přihlášek 
 
Vážení kategorie LV: 
Z organizačních důvodů nelze zajistit autorizované vážení před závodem, přesto je v zájmu ČVS 
samostatné kategorie lehkých vah zachovat. Z tohoto důvodu apelujeme na svědomí každého 
závodníka, aby v rámci férovosti dodržel váhový limit (75,0kg a 61,5kg) tak, jako kdyby 
probíhalo autorizované vážení. 
 
Každý závodník obdrží emailem svůj unikátní kód, kterým se pak přihlásí do systému 
Homerace. Tím se zaregistruje do svého závodu a čeká na další pokyny před startem. 
 
Ve verzi zapojení více trenažérů do jednoho PC (Daisy-chain) se pak zadá jen jeden unikátní 
kód do počítače pro danou jízdu. Závodníci pak nezadávají svůj kód, ale zadává se zvláště 
vygenerovaný pro trenéra / obsluhu do PC v Daisy-chain.  
 

https://veslo-frontend.sportis.cz/cs/site/detail/?id=292
https://veslo-frontend.sportis.cz/cs/site/detail/?id=293


   
 
 
 
 
Všechny kluby / oddíly, které pojedou MČR v systému Daisy-chain, musí nejpozději do termínu 
uzávěrky přihlášek poslat vyplněnou tabulku pod názvem " Mapa ergometrů Daisy-chain MČR 
2021 " emailem na adresu tomas.tkac@ssps.cz. V ní uvedou sériové číslo každého PM5 
monitoru ergometru v pořadí, v jakém budou mít ergometry seřazeny. Platí i pro Generální 
zkoušku. Formulář najdete na webu ČVS v sekci www.veslo.cz/virtualni-halove-mistrovstvi-cr. 
 
Na displeji každého ergometru se před startem závodu objeví jméno závodníka, tím se 
předejde záměně. 
 
V případě výpadku spojení mezi ergometrem a Homerace v průběhu závodu závodník 
nezmatkuje a dokončí svůj závod!! Systém Homerace je schopný načíst výsledek z ergometru 
i zpětně po navázání spojení s ergometrem. 
Pokud se ani ex-post načtení nezdaří, závodník nafotí displej ergometru s verifikačním kódem 
a pošle elektronicky do 30 minut po dojetí svého závodu zástupci STK buďto emailem na 
vondrakovi@volny.cz, nebo přes WhatsApp +420 602 166 920. STK pak výsledek manuálně 
doplní do oficiální výsledkové listiny.  
Návod, jak zobrazit verifikační kód na displeji ergometru najdete na: 
https://www.concept2.com/service/monitors/pm4/how-to-use/viewing-verification-code 
 
 
Důležité upozornění: 
Prosíme trenéry (zástupce klubů), aby před přihláškami pečlivě zkontrolovali správné emaily 
a mobilní telefony svých závodníků v databázi Sportis! Na emaily jim budou zaslány registrační 
kódy pro přihlášení do závodu. Na mobilní telefony pak budou přes aplikaci WhatsApp zasílány 
případné důležité pokyny k závodům. 
 
Prosíme dále trenéry / obsluhu PC u Daisy-chain, aby zaslali své emaily a mobilní čísla na 
machacek@veslo.cz a to nejpozději do uzávěrky přihlášek na MČR i na Generální zkoušku. 
Budou zařazeni do skupiny na WhatsApp a na jejich email jim budou zaslány registrační kódy 
pro jednotlivé jízdy. 
 
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webu veslo.cz. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:  
Tomáše Tkáče, tomas.tkac@ssps.cz, 604 291 198 
popř. Dušana Macháčka, machacek@veslo.cz, 777 664 232 

https://www.veslo.cz/virtualni-halove-mistrovstvi-cr
https://www.concept2.com/service/monitors/pm4/how-to-use/viewing-verification-code

