
Směrnice Komise Rozhodčích ČVS pro pořadatele regat
1) Technické zabezpečení regat: 

Technickým zabezpečením regat se rozumí zajištění podmínek pro výkon funkce rozhodčích a 
bezproblémový průběh regaty, zejm. zázemí pro rozhodčí, vybavení jednotlivých stanovišť, IT 
vybavení, elektrické a internetové připojení, zajištění komunikačních kanálů se zdravotníky a 
pořadateli, apod. 

• Požadavky na materiální a technické zabezpečení v rámci mistrovských regat a ostatních regat 
pořádaných ČVS předkládá pořadateli komise rozhodčích. 

• Požadavky na materiální a technické vybavení v rámci oblastních regat předkládá pořadateli 
delegovaný vrchní rozhodčí dané regaty, nebo místopředseda komise rozhodčích pro příslušnou 
oblast.

2) Zabezpečení motorových člunů s řidiči:

• Na regaty malého rozsahu, tj. např. půldenní závody, závody ve sprintu, specifické závody na 
velmi krátké tratě, apod. pořadatel pro rozhodčí zajistí min. 1 motorový člun s řidičem

• Pro regaty na zkrácené délce trati a dále regaty na standardní délce trati se startovním 
intervalem větším nebo rovným 10 minut, pořadatel pro rozhodčí zajistí min. 2 motorové čluny s 
řidiči.

• Pro regaty na standardní délce trati se startovním intervalem menším, než 10 minut pořadatel 
pro rozhodčí zajistí min. 3 motorové čluny s řidiči.

3) Parametry pro obsazení veslařských regat rozhodčími:

Minimální celkový počet delegovaných rozhodčích pro každou z regat stanovuje KR, přičemž 
zohledňuje rozsah a specifika dané regaty.

• Mistrovské regaty a ostatní regaty pořádané ČVS jsou obsazovány výhradně rozhodčími s 
národní licencí, s výjimkou rozhodčích s oblastní licencí navržených k delegaci oblastním 
místopředsedou, výhradně za účelem získání národní licence. Delegace sboru rozhodčích na 
mistrovské regaty sestavuje KR z přihlášených kandidátů. Konečnou delegaci potvrzuje P-ČVS.  

• Oblastní regaty jsou obsazovány oblastními a národními rozhodčími, vždy v poměru 
odpovídajícím velikost a náročnost dané regaty. Minimální přípustný počet rozhodčích s národní 
licencí (N) pro každou jednotlivou oblastní regatu je dán dle vzorce:  
 

N = (Č x 2) + S  
 
Přičemž:  
Č = minimální počet člunů rozhodčích dle směrnice pro pořadatele regat (bod 2)  
S = potřebný počet startérů pro danou regatu  
 
Návrh delegace sboru rozhodčích na oblastní regaty předkládá KR pořadatel, prostřednictvím 
místopředsedy KR pro danou oblast. Vrchního rozhodčího určuje komise rozhodčích. Konečnou 
delegaci potvrzuje P-ČVS. 
 
Tuto směrnici schválilo Předsednictvo ČVS dne 23.4.2021, s následující účinností: 

• Body 1) a 2) jsou účinné dnem schválení

• Bod 3) je účinný od 1.1.2024, do 31.12.2023 je obecně platným doporučením


