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ERGOREGATY  ČVS  2021-2022 
 

Předsednictvo ČVS vypisuje podmínky pro technického pořadatele pohárových a mistrovských závodů na 
veslařském trenažéru pro období 2021-2022: 

 
1) Termíny 

 Pohár ČR  11.12.2021 (12.12.2021), 15.01.2022 (16.01.2022), 05.02.2022 (06.02.2022)   
 M-ČR 19.02.2022 (20.02.2022)    

 
 

2) Podmínky zajišťované technickým pořadatelem 

- použití závodních veslařských trenažérů ČVS CONCEPT2 s computerem PM4(bezplatný 
pronájem), vlastní převoz tech.pořadatelem z místa uskladnění. Použití jiných trenažérů je 
nutno včas předem projednat s ČVS.  
Minimální počet trenažérů pro kola českého poháru – 8 ks, pro MČR – 10 ks. 

- zajištění vhodných prostor pro akci (nejlépe klimatizovaná sportovní hala, odpovídající šatny 
pro závodníky se sociálním zařízením, divácký prostor pro min. 200 diváků, občerstvení v místě 
závodů) 

- zajištění rozcvičovacích trenažérů v min počtu 10 kusů 
- zaslání na sekret. ČVS časového pořadu (včetně časů vyhlašování vítězů jednotlivých 

kategorií) v elektronické podobě do dvou dnů po obdržení startovní listiny od ČVS 
- zajištění prezence závodníků a aktualizace startovní listiny do začátku závodů, výběr 

startovného 
- zajištění samostatné místnosti a samostatného WC pro případ dopingové kontroly 
- zajištění zveřejnění aktuální startovní listiny před začátkem závodů 
- zajištění rozcvičovacího prostoru, odděleně od soutěžního  
- zajištění programu PC závodního systému Concept II  
- zajištění odpovídající projekce pro diváky  
- zajištění min. 5 ks monitorů pro soutěžící 
- zajištění sběru dat (závodních protokolů) s výsledky závodníků 
- zajištění odpovídajícího moderátora akce, včetně ozvučení  
- zajištění regionální mediální propagace akce (TV, rozhlas, tisk) 
- zajištění upomínkových cen pro medailisty jednotlivých kategorií 
- zajištění důstojného předávání oceněných (Pohár ČR i MČR) 
- zajištění zdravotní služby první pomoci v místě závodu 
- zajištění vyvěšení vlajky ČR (pouze M-ČR) 
- zajištění ubytování pro zájemce z řad veslařských klubů 
- zajištění kopírky nebo jiné techniky s dostatečnou kapacitou pro tisk výsledků 
- zajištění odeslání výsledků nejp. vždy v pondělí do 8,00 po akci na veslo@cstv.cz 
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3) ČVS zajišťuje  
               -     bezplatné zapůjčení 10 ks veslařských trenažérů 

- zpracování přihlášek a distribuci startovní listiny v elektr. podobě přihlášeným klubům 
- zajištění účasti 2 rozhodčích pro zpracování výsledků a vážení LV 
- výpočet bodování Poháru ČR 
- zveřejnění výsledků na stránkách www.veslo.cz 
- zajištění pohárů pro jednotlivé kategorie v soutěži Poháru ČR 
- zajištění mistrovských medailí pro medailisty M-ČR 
 
 

4) Startovné 

 Na mistrovských závodech na veslařském trenažéru a v jednotlivých kolech Českého poháru v 
závodu na veslařském trenažéru se platí vklad (startovné) 100,- Kč za každého přihlášeného 
závodníka (a to i v případě, že bude při prezentaci řádně odhlášen). Za dodatečnou přihlášku se 
vybírá ke startovnému přirážka 100 Kč. Za závodníka, který se nedostavil ke svému startu a nebyl 
včas řádně odhlášen, má technický pořadatel právo vyžadovat trestní přirážku k již zaplacenému 
vkladu též ve výši 100 Kč. Za závodníka, který nebyl připuštěn na start pro nesplnění podmínek 
vypsání (např. nedodržení předepsané hmotnosti), se přirážka ke startovnému nevybírá. 

 
 

5) Další soutěže na trenažéru 

Zájemci o pořádání soutěží na trenažéru mimo uvedené akce a termíny budou po zaslání vypsání 
soutěže zařazeni do celostátního vypsání 2021-2022. 

 
 
Termín pro zaslání závazné přihlášky s uvedením místa popisu, technického vybavení a s vyjádřením 

souhlasu s podmínkami zajišťovanými technickým pořadatelem /viz výše/ na akci  
zasílejte na sekretariát ČVS do 31.07.2021.   

 

 
 

 
V Praze dne 11. června 2021   
 
 
 
 Josef Johánek 
 Generální sekretář ČVS 
      20.9. 
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