
Zápis o losování veslařských závodů 
ze dne 7.4.2015. 

 
Akce:                  Rennerův memoriál a Přebor městské části Praha 4. 

Místo závodů:        Praha, cíl na Stadionu vodních sportů 

Datum závodů:      11. a 12.4.2015. 

Přítomni:      J.Blecha, J.Minichbauer, V.Zoul, T.Polanecký, J.Macháček 

Přihlášené kluby:    ČVK Praha, VK Lysá n/L., VK Smíchov, Bohemians,  
                              VK Blesk, VK Slavia, Chemička Ústí n/L, Jiskra Třeboň. 

Poznámky: 

1. Prezentace klubů s dohláškami a odhláškami se koná v sobotu 11.4.2015 od 10,00 v klubovně 

pořadatele. 

2. Schůzka zástupců se koná v sobotu 11.4.2015 od 11.00 v klubovně pořadatele. 

3. První start je v sobotu ve 13,30, v neděli v 10,00. Všechny závody jsou dělené. 

4. Přihlášeno je celkem 217 lodí z 8 klubů. 

5. Závody 19, 26, 31, 37, 48 se nekonají, jsou bez přihlášených lodí. 

6. V závodech 1, 3, 32, 33, 45 a 46 jsou možné dohlášky, je v nich přihlášena pouze jedna loď. 

7. Podle Pravidel závodního veslování čl.4, bod 6, je posádka povinna poskytnout pomoc jiné posádce, 

která je v nouzi. 

8. Posádky jsou povinny být označeny číslem na přídi lodi. 

9. Závody se konají za normálního provozu plavby na Vltavě, bez omezení ostatní plavby. 

10. Jízda na start je zásadně při smíchovském břehu řeky.  

11. Všichni účastníci se musí řídit Řádem plavební bezpečnosti a jejich pohyb na řece je na vlastní 

nebezpečí. Pravá, Podolská strana řeky, slouží ostatní plavbě. Je možný jenom rychlý přejezd. 

12. Vítězné posádky budou přebírat ceny na platě před věží Stadionu vodních sportů, z tohoto plata 

nebude umožněn přístup na vodu ani přesedání posádek. 

13. Vážení kormidelníků bude namátkové. 

14. Délky tratí dle platných řádů. (1850, 1500, 1000 m). Šest drah. 

15. Vyzýváme mimopražské kluby, aby si předem dohodly umístění lodí v prostorách pražských klubů. 

16. Vklady budou vybírány na schůzce zástupců, jejich výše se řídí propozicemi ČVS. 

17. Kormidelníci mohou startovat bez rozdílu věku a pohlaví, za podmínky dodržení váhových limitů 

pro jednotlivé kategorie a dodržení minimálního věku stanoveného pravidly veslování. 

 

 
  
Příloha:  Startovní listina a časový pořad závodů.   
 
 
V Praze dne  7.4.2015                                                        Zapsal:  J.Blecha 


