
Z á p i s 
z losování  105. PRIMÁTOREK 

 
dne 30. května  2018 

 
Přítomni :  Josef Blecha – ČVK Praha 

Pavel Pokorný  - komise STK 
  Naďa Bučeková – sekretariát ČVS 
  Zdeněk Janků – komise rozhodčích  
  Zdena Norková – komise masters 
  Tomáš Macas – komise akademického veslování  
 
Přihlášené oddíly a kluby :  
VK Slavia Děčín, VK Ohře Louny, VK Smíchov, KV KONDOR Brandýs nad Labem, VK Slavia Praha, ČVK 
Pardubice, USK Pardubice, VK Blesk, ČVK Praha, Bohemians Praha, KV Mělnických 1881, TJ Neratovice, 
Lokomotiva Beroun, TJ Chemička Ústí n.L., VK Roudnice n.L., VK Olomouc, VK Hodonín, VK Přerov, LS 
Brno, ČVK Brno, Dukla Praha, Slovácký VK Břeclav, VK Tyflocentra Ústí nad Labem,  VK Perun Ostrava, VK 
Vajgar J.Hradec, TJ Jiskra Třeboň, VK Lysá nad Labem, TJ Jiskra Otrokovice,  VK Morávia Uherské Hradiště, 
VK Slavoj Litoměřice, KVS Štětí, VSK UK Zlín, VSK VŠB-TU Ostrava, VK Slňava Piešťany  ( SVK ),SK 
Hamr – veslování, moravský VK Haná, STU Bratislava ( SVK ), SVK Bratislava ( SVK ), USV TU Dresden ( 
GER ), Dresdner RV ( GER ), Pirnaer Ruderverein 1872 e.V.  ( GER ), Dresdner RC ( GER ),  Der Hamburger 
und Germania Ruder Club ( GER ) Francie 
 
Počet startujících veslařů je 1.355 ve 190 posádkách.  
 
Prezentace zástupců veslařských oddílů a klubů :  
 
V pátek dne  8. června 2018 od 19:00 hod. v klubovně technického pořadatele - loděnici ČVK Praha 
 
Schůzka zástupců veslařských oddílů a klubů :  
V pátek dne  8. června 2018 od 20:00 hod. v klubovně technického pořadatele - loděnici ČVK Praha 
 
Schůzka týkající se pátečních závodů  v pátek  se nekoná.   
Čas závodů :  
 
V pátek  dne  8. června 2018 od 16:00 hod. – 18:35 hod.  
V sobotu dne 9. června 2018 od 09:30 hod. – 19:30 hod.  
V neděli dne 10. června 2018 od 09:20 hod. – 12:00 hod.  
 
Vážení kormidelníků :  

V dubnu 2017 valná hromada Českého veslařského svazu odsouhlasila předložené změny Řádů závodního 
veslování. 

Pro věkové kategorie dorostu, juniorů, seniorů a Masters byly sjednoceny parametry minimální hmotnosti (55 kg), 
maximálního dovažku (15 kg) i věku kormidelníka (14 let a starší). 

U žactva dle Řádů závodního veslování není minimální hmotnost kormidelníka omezena a věkový limit je 13 let 
a starší. Ale v tomto případě je pro disciplíny žactva v propozicích regaty Primátorské osmiveslice 
předepsáno, že minimální věkový limit kormidelníka je 16 let. 

Vážení kormidelníků a kormidelnic ( mimo žákovské kategorie ) bude možno na dvou místech : 
 
V cíli u rozhodčího sboru  - v sobotu od 8:00 do 9:00 a pouze masters od 14:00 do 16:00 
     v neděli od  7:50 do 8:50 
V loděnici ČVK Praha - v sobotu od 8:00 do 9:00 
( kancelář klubu ) v neděli od  7:30 do 8:30 
 
Kormidelníci jsou povinni si přivést vlastní dovažek. 



Po závodě č. 3 8+m akademici proběhne kontrolní vážení vybraných kormidelníků.  
 
Poznámky :  
 
1) Cílový prostor je v letošním ročníku na pravém pražském břehu na Rašínově nábřeží 
 
2) Technický pořadatel upozorňuje, že prostor cíle nelze použít jako depo startujících klubů ani parkoviště aut či 
vleků. K tomuto účelu je nutno využít pozemky a podmínky spolupořádajících pražských veslařských klubů. Na 
Veslařském ostrově (loděnice VK Blesk a ČVK Praha) nebude možno parkovat osobní automobily a 
autobusy.  Parkování osobních automobilů je možné na hlavní komunikaci Podolského nábřeží, autobusů 
na parkovišti u botelu Racek.  Vleky budou umístěny na vyhrazená místa, která určí zástupci domácího 
klubu. 
 
3) Dojednané rozmístění startujících klubů v pražských klubech je přílohou tohoto zápisu č. 3. Mimopražští 
účastníci, kteří ještě nemají dohodnuté umístění, nechť vše urychleně dojednají. 
 
4) Plato v cílovém prostoru, bude v neděli určeno výhradně pro přistávání a dekorování vítězných posádek. 
Přesedání posádek nebude pořadatelem umožněno!  V pátek všem posádkám  a v sobotu posádkám masters  bude 
umožněno k přestupování použít druhé plato, které bude ukotveno na pravém břehu zhruba o 300 metrů výše proti 
proudu, to je je určeno rovněž pro případné přesedání v neděli. 
 
5) Všechny posádky startují na vlastní nebezpečí, proto musí dodržovat plavební řád viz pokynů pořadatele, které 
jsou přílohou č .l  
 
6) Od přihlášených posádek se nevybírá startovné (vklady), vyjma posádek kategorie Masters a vloženého 
závodu gigových osmiveslic. Pro tyto posádky se vybírá startovné ve výši 100,- Kč/slajd. Placení startovného 
bude probíhat v loděnici ČVK Praha během prezentace v pátek dne  8. června 2018. 
Posádky Masters kategorií G a H jsou osvobozeny od placení vkladů.  
 
7) Vložené závody  8+m akademici, 8+ žcis, 8+ žkys a 8+m na gigových osmiveslicích se uskuteční na vzdálenost 
1.000 m, vložený závod 4+ mix, 8x+ žcim/žkym se uskuteční na vzdálenost 500 m. 
 
8) Ve smyslu regulérnosti závodů a solidarity platí zákaz doprovodu člunů s trenéry při závodech od 
začátku až do konce bloku jízd. Dle OOP SPS č. 37/2018 bude na řece Vltavě v úseku ř.km 54,90 až ř. km. 
57,20 dne 10.6.2018 v době od 9:00 do 12:30 zastavena plavba.  
 
9)  Všechny startující lodě musí mít vesla označena klubovými barvami ! 
 
10) Dohlášky a změny v posádkách Masters, které mají za následek změnu věkové kategorie, jsou možné pouze 
do prezentace oddílů a klubů před poradou zástupců tak, aby již na poradě bylo definitivní rozdělení do jízd a 
kategorií. Dohlášky jsou možné pouze v případě, že není plné startovní pole a to po konzultaci se zástupcem 
komise Masters ještě před prezentací oddílů. Změna posádky po prezentaci je možná pouze v rámci přihlášené 
kategorie, starší závodník smí startovat v mladší kategorii, obráceně to není možné. 
 
11) Jízda od cíle na start je možná pouze při levém (smíchovském) břehu se zvýšenou opatrností u zatáčky. 
U pravého (pražského) břehu je vedena plavební dráha pro lodní dopravu a jízda pro veslařské lodě je zde 
zakázána. 
 
12) V závodě č. 1 8x+ mix žcim/žkym budou posádky startující v  2. a 3. jízdě přesedat 300 m před cílovým 
prostorem  
 
13)   V závodě č. 15 8+m sen u posádek ve finále „A“ budou vybrané lodě vybaveny kamerou pro ČT, u 
posádek nevybraných kamerou bude doplněn dovažek. Dovažek bude specifikován na schůzce zástupců, 
zajistí organizační výbor Primátorek. 
 
14) postupový klíč u závodu č. 3 akademické osmy je : 
8 + ženy – postup 3 + 2 do finále A, ostatní do finále B 
8 + muži – postup 2 +2 a nejmenší odstup od posledního postupujícího do finále A a ostatní do finále B 
 
Zapsala :  30.5.2018  N. Bučeková 


