
      
 
 

Český veslařský svaz 
a Česká asociace univerzitního sportu  

vypisují 

 

Akademické mistrovství ČR 2020 

v jízdě na veslařském trenažéru 
 

v rámci III. kola Poháru univerzit v jízdě na veslařském trenažéru 

 

Pořádá:  Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu a TJ Bohemians 

Datum:  sobota 29. února 2020 

Místo:   sportovní hala TJ Bohemians, Izraelská 3160/6, Praha 

 

Přihlášky:  do 24. 2. 2020 (pondělí) 

Přihlašování: registrovaní veslaři pouze on-line na http://veslo.cz 

Do závodů se mohou přihlásit i neregistrovaní závodníci. Přihlášky 

neregistrovaných závodníků na e-mail: tomas.macas@upce.cz  

 

Pořad: 

Závod č.: 

1. Ž LV (do 61,5 kg) 

2. M LV (do 75 kg) 

3. Ž 

4. M 

5. MIX fours 

6. M fours 

7. Ž fours 

8. Vložený závod OPEN (bez akademického statutu) – Závod je otevřen pro všechny bez 

omezení. 

 

Startovné:  Startovné za každého startujícího studenta hradí pořadateli ČAUS. 

 

Startovné na vložený závod OPEN s přihlášením do 24. 2. 2020 je 100,- Kč.  

Pokuta za závodníka, který nebyl odhlášen při prezenci a nedostaví se na start, je 100,- Kč.  

Startovné za závodníka přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

 

Podmínky účasti: 

1. Akademici startují pod hlavičkou své univerzity nebo VŠ (nikoliv fakulty). 

2. Do závodů se mohou přihlásit pouze závodníci, kteří splňují statut akademika, bez 

věkového omezení. 

3. Při prezenci závodníků bude kontrolován platný studijní index nebo jeho kopie. 

http://veslo.cz/
mailto:tomas.macas@upce.cz


4. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

5. Vítězové AM ČR obdrží cenu a získají titul „Akademický mistr ČR 2020“. 

6. Titul „Akademický mistr ČR 2020“ bude udělen pouze v případě, pokud počet přihlášených 

akademiků v dané kategorii bude vyšší než 5. 

 

Bodování Poháru univerzit v jízdě na veslařském trenažéru: 

1. místo  15 bodů     7. místo  6 bodů 

2. místo  13 bodů     8. místo  5 bodů 

3. místo  11 bodů     9. místo  4 body 

4. místo    9 bodů   10. místo  3 body 

5. místo    8 bodů   11. místo  2 body 

6. místo    7 bodů   12. místo  1 bod 

 

V případě rovnosti bodů při celkovém hodnocení pořadí rozhoduje lepší čas závodníka. 


