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Předsednictvo ČVS schválilo návrh STK 
na řešení dokončení finálového pořadu 
MČR žactva 2022 a návrh na úpravu pořadí 
bodování českého poháru žactva pro 
LOSOVÁNÍ do MČR družstev 
 
15. 7. 2022, Praha

České veslování / Czech Rowing czechrowingwww.veslo.cz

Při MČR žactva 2022 se z důvodu extrémních teplot nedokončil 
nedělní finálový pořad. Nebyly dokončeny displíny od závodu  
č. 16 po závod č. 22, celkem 15 finálových jízd.

Týká se to těchto disciplín:
• žkym: 4x+
• žcim: 1x 11, 1x 12
• žkys: 2x 13, 2x, 8x+ mix
• žcis: 4x+, 8x+ mix

Klubům již bylo na oznámeno, že finálový pořad bude dokončen  
v pátek 30. září 2022 v odpoledních hodinách po dokončení MČR ve 
sprintu.

Info k dokončení finálového pořadu:
• technickým předpokladem je, že při MČR budou volné starty.  

Z volných startů se startovalo i v roce 2021. Důvodem je nezdržování 
se reinstalací pevných startů na 500 metrech.

• 30. 9. 2022: východ slunce 07:01, západ slunce 18:45
• Časový program sprintů v roce 2021: 10:00-17:35, v roce 2019 i 2018: 

10:30-17:00.
• MČR sprint 2022: start první jízdy 09:00, konec cca 16:30

Předpokládaný časový program finálových jízd MČR žactva:
16:40, 16:45 2x žkys13
16:50, 16:55 4x+ žcis
17:00, 17:05 2x žkys
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17:15, 17:20 1x žcim11
17:25, 17:30 4x+ žkym
17:35, 17:40 1x žcim12
18:25 8x+ žcis/žkys MIX
  (souběh závodníka ve FA 4x+ žcis vs. 8x+ MIX 
  – nutný odstup 90 minut)

Změna posádky bude možná ze zdravotních důvodů max. u 50% 
posádky (netýká se skifů).
!!!! potvrzení o zdravotních důvodech nutno doložit zástupci STK 
nejpozději 30 minut před startem příslušné jízdy v papírové podobě
!!!! do posádky nelze zařadit závodníka, u kterého by to znamenalo  
3 start ve finálovém závodním programu MČR žactva

Na internetových stránkách je zveřejněno aktuální bodování českého 
poháru. Pořadí v českém poháru je u žákovských věkových kategorií 
kritériem pro přijetí přihlášek do Mistrovství ČR 2022 družstev, viz.  
vypsání:
„Přihlásit se mohou všechny kluby, ale v každém jednotlivém závodě 
u věkových kategorií mladšího a staršího žactva bude losováno jen 12 
posádek, jejichž kluby jsou v průběžném pořadí jednotlivých věkových 
kategorií po 6. kole nejlépe postaveny.“

Aktuálně je pořadí českého poháru u mladšího a staršího žactva 
ovlivněno neodjetými závody z finálového programu MČR.
Body budou klubům přiděleny až po dojetí závodů v pátek 30. 9. 
2022 v odpoleních hodinách, tj. cca 2-3 hodiny před losováním 
MČR družstev. To je nekomfortní pro organizaci klubové logistiky 
(doprava, ubytování,…) žákovských posádek, který by se měly MČR 
družstev zúčastnit.
Proto byl proveden dopočet bodování českého poháru pro účely 
LOSOVÁNÍ žákovských posádek do MČR družstev dle následujícího 
klíče:
• pořadí a přidělení bodů dle účasti ve finále A či finále B bude 

stanoveno dle časů dosažených v semifinále
• u závodu č. 22  8x+ žcis/žkys MIX, do kterého se přihlásilo pouze 

6 posádek a tudíž se koná „přímé“ finále, bude všem posádkám 
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přidělen stejný počet bodů, které odpovídá 1/6 ze všech 
přidělovaných bodů v tomto závodě.

Dopočet bodů do českého poháru podle tohoto klíče a stanovení 
pořadí pro účely LOSOVÁNÍ do MČR družstev je uvedeno v samostatné 
příloze.

Zároveň byl přijat návrh aby se v každém jednotlivém závodě  
u věkových kategorií mladšího a staršího žactva losovalo max. 14 
posádek, jejichž kluby jsou v průběžném pořadí příslušné věkové 
kategorie nejlépe postaveny po provedeném dopočtu bodů pro 
LOSOVÁNÍ žákovských posádek do MČR družstev. 
Tím budou lépe ošetřeny případné „křivdy“ z dopočtu vs. 
skutečného výsledku ve finálovém závodě.

V případě 13-14 posádek v závodě MČR družstev dle výše uvedeného 
se budou konat 2 rozjížďky v 7 tratích (dráhy 0-6).

https://www.facebook.com/prijdveslovat
https://www.instagram.com/czechrowing/
http://www.veslo.cz

