
ČESKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6-Břevnov, Česká republika

PRAVIDLA PRO TRÉNINK A ZÁVODY 
 KONTROLNÍCH ZÁVODŮ 2022
19. 4. 2022, Praha

České veslování / Czech Rowing czechrowingwww.veslo.cz

 

 
 

Kontrolní závody seriorů A a U23 

ženy/muži 
    

Termín: 22.-23.4.2022  

 

Místo: Račice Labe aréna 

 

Disciplíny:  skif a dvojka bez kormidelníka         

 

Počet závodů: pátek 22.4.2022 = 2 x 2000m          sobota 23.4.2022 = 1 x 2000m       

 

Systém:    2+2+2+2+2       rozjížďka A,B,C,D, E  

 Rozjížďka A = 1.-4.místo zůstává v A,     5.-6.místo sestupuje do B,  
rozjížďka B,C,D = 1.-2.místo postupuje do rozjížďky A,B,C   3.-4.místo zůstává v jízdě B,C,D,   
5.-6.místo sestupuje do rozjížďky C,D,E,  
rozjížďka E = 1.-2.místo postupuje do rozjížďky D,    3.-6.místo zůstává v E     

 Pokud je jen jedna rozjížďka, posádky nikam nepostupují ani nesestupují. 
 Pokud jsou dvě rozjížďky A a B = 1.-4.místo zůstává v A,     5.-6.místo sestupuje do B, 

rozjížďka B = 1.-2.místo postupuje do A,    3.-6.místo zůstává v B.     
 

 

Hodnocení: časy se sčítají ze všech 3 jízd, sčítá se celkové pořadí a je přihlíženo i k jednotlivým jízdám 
zvlášť.  Hodnotí se % vzhledem k WBT. 

Výsledky jednotlivých rozjížděk budou zveřejněny na webu veslo.cz  

 

https://www.facebook.com/prijdveslovat
https://www.instagram.com/czechrowing/
http://www.veslo.cz
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Pravidla pro trénink a závody: 

 

Trénink během závodních časů nebude možný. Dráha bude uzavřena pro trénink: 

Pátek 22.4.2022 od 9:30-12:00 a 14:30- 17:00 

Sobota 23.4.2022 od 8:30-17:00 

 

Startovní čísla: Každá posádka startuje s vlastním klubovým startovním číslem. Čísla nekorespondují 
s nasazením do drah a rozjížděk. Posádka má během KZ 2022 stále jedno číslo, které se nemění. 
Sledujte prosím nasazení do jednotlivých rozjížděk a drah na webu veslo.cz 

 

Dresy: Posádky startují v klubových dresech nebo vlastních. Je zakázáno použití reprezentačního 
dresu ČR nebo jiné země. 

 

Závodní pravidla: Posádky se řídí Řády závodního veslování.  

 

Lehké váhy: Závodníci lehkých vah (LV) se řídí limity váhy dle pravidel FISA. Vážení závodníků LV 
proběhne v cílové věži Labe aréna v pátek 22.4.2022 v 8:00 a v sobotu 23.4.2022 v 9:30.  

 

Zdravotník: Během závodních dnů bude zajištěn záchranář.  

 

 

https://www.facebook.com/prijdveslovat
https://www.instagram.com/czechrowing/
http://www.veslo.cz
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Nasazení do rozjížděk včetně startovních čísel a časového programu: 

Nasazení pro první rozjížďku je přílohou tohoto dokumentu. 

Dále bude vždy zveřejněno na webu veslo.cz v sekci Reprezentace/ Senioři/ 2022 v dostatečném 
předstihu před rozjížďkou.  

 

Trenéři: Schůzka trenérů (10min) se bude konat v pátek 22.4.2022 v 7:30h v zasedací místnosti Labe 
Aréna. (případně domluva po telefonu) 

Během KZ 2022 je zakázán pohyb trenérů na pravé straně závodní dráhy (kosa), a to z bezpečnostních 
důvodů (vozidlo s kamerou). Trenéři k pohybu na kolech využívají pouze levý břeh (u věže).   

Je zakázán pohyb trenérů na kolečkových bruslích a koloběžkách, prosíme, využívejte cyklistická kola. 

Trenéři mohou své svěřence podporovat hlasovými pokyny. Je zakázáno používání zvukových zařízení 
jako píšťalka, megafon, hlasová trouba atd.  

 

 

 

 

 

Zapsal dne 19.4.2022 

Ondřej Synek 

Sportovní ředitel ČVS 

Tel: 777894689   email: synek@veslo.cz 
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