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Losování proběhlo ve středu 26. 8. 2015 v areálu SVK Břeclav. 

Přítomni: Pafkovič František, Bc. Pafkovičová Petra, Bc. Malinkovič Tomáš, Nedělová Markéta, Akai 

Josef, Kouřilová Slávka. 

V termínu dorazily přihlášky: ČVK Brno, ČVK Pardubice, ČVK Praha, Jiskra Otrokovice, LS Brno, 

Slávia STU Bratislava, STU Bratislava, SVK Břeclav, VK Hodonín, VK Morávia Uh. Hradiště, VK 

Neratovice, VK Olomouc, VK Perun Ostrava, VK Přerov, VK Slavia Praha, VK Sľňava Piešťany, VK 

Šintava, VK Třeboň. 

Celkem bylo přijato 385 přihlášek. 

Prezentace a odhlášky v sobotu 29. 8. 2015 v 8:00 - 8:15 hodin v zasedací místnosti restaurace. 

Schůzka zástupců oddílů v sobotu 29. 8. 2015 v 8:30 hodin v zasedací místnosti restaurace. 

Vám známé změny přihlášek zasílejte do pátku 28. 8. 2014 do 17 hodin na adresu 

klub@svkbreclav.cz. 

Závod č. 8 4x+ žkys se pojede jako rozjížďkový pro nedělní finálové závody č. 49. 

Závod č. 12 4x+ žcim se pojede jako rozjížďkový pro nedělní finálové závody č. 42. 

Účast v těchto nedělních finálových závodech prosím potvrdit na schůzce zástupců. 

Závody č. 4 1x dci, č. 7 1x m a č. 15 1x jři se jedou v sobotu rozjížďky i finále. 

I v letošním roce se pojede 1x m OPEN o cenu Lodní dopravy a ALBA-METAL, přihlášky na místě. 

Pro samostatný závod žen podmínka minimálně 9 přihlášených lodí. Rozjížďky pro závod skifu 

OPEN se jedou v sobotu, vklad 100 Kč za loď. 

Do následujících závodů byla přihlášena pouze jedna loď, dohlášky e-mailem: 

 Závod č. 14 4+ mM, 

 Závod č. 19 2x žM, 

 Závod č. 31 4- ž, 

 Závod č. 53 4x- m, 

 Závod č. 54 2- dky, 

 Závod č. 56 8+ m. 

 

V případě, že se nepodaří rozšířit startovní pole, se budeme snažit najít řešení v podobě sloučení 

s jiným závodem, popř. vytvoření závodů MIX, tak, aby se závod uskutečnil. 

 

Následující závody pro nedostatek přihlášek odpadají: 

 Závod č. 21 4- dci, 

 Závod č. 23 2- jři, 

 Závod č. 27 4- m, 

 Závod č. 35 4x- jky, 

 Závod č. 38 2- m, 

 Závod č. 43 2- jky, 

 Závod č. 44 4- dky, 

 Závod č. 51 4x- jři. 

Žádáme zástupce klubů o doplnění chybějících jmen na přihláškách. 
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Předpokládaný začátek závodů v sobotu v 10:30 hodin, v neděli v 9:00 hodin. 

Vklady závodů jsou 40,- za skif, dvojskif, dvojku a 80,- za čtyřku a osmu. Totéž platí i pro závody 

Masters. 

Dohlášky jen na doplnění startovního pole, při startu více jak 9 lodí se jede závod A a B, případně C. 

Závody žactva jsou dělené, skify a dvojskify mladších žáků pojedou 500m. 

Závod č. 7 1x mM a závod č. 10 2x mM bude rozdělen a vylosován dle kategorií na schůzce. 

Pro příjezd do areálu klubu doporučujeme odbočit vpravo až na druhé světelné křižovatce (ve směru 

od dálnice z Brna) u budovy věznice, dále kolem koupaliště, směrem k tenisové hale. 

Při stavbě stanů, parkování vozidel a uložení lodí v areálu dbejte pokynů pořadatele! 

Upozorňujeme, že nebude umožněn výjezd aut a vleků během závodů z prostorů určených pro 

stanování. 

Na závodech by měly být k dispozici 3 osmiveslice, proto vyzýváme závodníky k dohláškám do této 

disciplíny. 

Předběžný časový pořad bude následovat. 

Požadované ubytování zajištěno. 

Během akce prosíme o dodržování zásad slušného chování a ohleduplnosti. 

Nakonec si dovolujeme požádat držitele Putovního poháru Města Břeclavi o jeho přivezení. 

 

 

 

Zapsala Bc. Pafkovičová Petra 

V Břeclavi 26. 8. 2015 


