
Vážení zástupci veslařských oddílů a klubů, trenéři a přátelé veslování, 

rád bych vás jménem veslařského oddílu TJ Jiskry Třeboň pozval na naši tradiční regatu, která se 

bude konat po roční přestávce (v loňském roce jsme uspořádali místo třeboňské regaty Mistrovství 

oblasti Vltava) o víkendu 21. – 22. 8. 2021 

Jako každý rok jsme pro vás a vaše závodníky připravili několik novinek. 

První novinkou je rozdělení závodů skifů žactva staršího a dorostu do výkonnostních kategorií A, B a 

C. Tato novinka už byla připravena na loňský rok, nicméně z důvodu fixního pořadu Mistrovství 

oblasti Vltavy nešla uskutečnit a odložila se až na letošek. Smyslem tohoto rozdělení je, aby si každý 

mohl zazávodit se soupeřem na podobné výkonnostní úrovni a byl tedy pro něj závod vysoce 

motivačním. Už v minulosti jsme s touto myšlenkou pracovali tak, že v sobotu se konaly rozjížďky, 

kde se závodníci rozřadili do jednotlivých finálových závodů a v neděli už si jel každý své finále dle 

sobotní výkonnosti. V nedělním závodě byl pak každý vítěz daného finále oceněn medailí. Protože se 

ale třeboňská regata každým rokem rozrůstá do obrovského počtu závodníků, museli jsme 

z časových důvodů rozjížďkový systém opustit a nahradit dělenými závody. Proto bych rád apeloval 

na trenéry, aby skutečně odpovědně vyhodnotili výkonnost svých závodníků a přihlásili je do 

„správné“ kategorie. Taková orientační pomůcka je: závod A – nadprůměrně výkonní závodníci (nebo 

lepší průměr), závod B – průměrní závodníci (až slabší průměr), závod C – spíše začátečníci, nebo 

věční začátečníci. Pokud už máte přihlášeno, podívejte se, prosím, na své přihlášky tímto pohledem. 

Počet přihlášených závodníků z každého klubu do jednotlivých výkonnostních košů (A, B, C) není 

omezen. 

Letošní Třeboňská regata přímo navazuje na páteční Olympic Hopes regatu. Vzhledem k tomu, že 

některé zahraniční federace (Polsko, Slovensko, Rakousko) zůstávají na třeboňskou regatu, pozměnili 

jsme dorostenecký program tak, aby se všechny disciplíny dorostu konaly jak v sobotu, tak v neděli. 

Z časových důvodů jsme zvolili systém juniorské regaty v Mnichově, tzn. že cca ½ disciplín se jede 

v sobotu jako rozjížďkové v dopoledních hodinách a finále se konají také v sobotu, ale odpoledne. U 

druhé poloviny se v sobotu konají jen dělené závody. V neděli je pořad zase obrácený, závody, které 

se v sobotu konaly jako rozjížďkové mají v neděli jen dělené závody a druhá polovina je systém 

rozjížďka a finále opět v jeden den. 

Prosím přečtěte si program Třeboňské regaty v Celostátním vypsání veslařských soutěží, aby 

nedocházelo v překračování max. počtu startů za den u vašich závodníků. Pro jistotu přikládám 

přehledovou tabulku. Závody č. 34 8x+ mix a č. 41 2x mix OPEN jsou určeny i pro kategorii dorostu, 

jsou na 500 m (sprint), a tudíž se nezapočítávají do max. počtu startů. 

 

Kategorie Sobota Neděle 

dci Rozjížďka dopoledne + finále odpoledne: 
1x15, 1x16, 2x, 4- 
 
Dělené závody: 2-, 4x-, 4+, 8x+ mix (sprint) 

Rozjížďka dopoledne + finále odpoledne: 
2-, 4x- 
 
Dělené závody: 1x (A, B, C), 2x, 4-, 4+ 

dky Rozjížďka dopoledne + finále odpoledne:  
2-, 4x- 
 
Dělené závody: 1x (A, B, C), 2x, 4-, 8x+ mix 
(sprint) 

Rozjížďka dopoledne + finále odpoledne: 
1x15, 1x16, 2x, 4- 
 
Dělené závody: 2-, 4x- 



Doufáme, že větší počet zahraničních posádek ještě zvýší atraktivitu regaty a všichni si dobře 

zazávodí. Těšíme se na shledání s vámi všemi a věříme, že počasí se vydaří, a i vy si letošní 

Třeboňskou regatu naplno užijete. 

 

Za veslařský oddíl TJ Jiskra Třeboň 

Tomáš Klíma 

 


