
Zápis z  losování   
UNIVERZITNÍ OSMY PRAHA 

 
dne 29. května  2019 

 
Přítomni :  Pavel Pokorný  - komise STK 

Josef Johánek – zástupce ČVS 
  Naďa Bučeková – sekretariát ČVS 
  Arnošt Poisl – komise rozhodčích  
 
Přihlášené posádky :  
Univerzita Karlova, Masarykova univerzita Brno, VUT Brno, České vysoké učení technické, ETH Zürich, Česká 
zemědělská univerzita, Univerzita Palackého Olomouc, Mendelova univerzita Brno, UTB Zlín, VŠTVS Palestra,  
VŠB-TU Ostrava, Vysoká škola ekonomická, Univerzita Pardubice 
 
Počet startujících veslařů je 162 ve 18 posádkách.  
 
Prezentace posádek :  
V pátek dne  7. června 2019 od 12:00 hod. v klubovně loděnice TJ BOHEMIANS Praha, Modřanská 1107/51, 
147 00 Praha 4-Podolí. Při prezentaci proběhne kontrola studentských průkazů a diplomů závodníků. Závodníci 
musí být registrováni u ČVS nebo ČAUS.  
 
Každá univerzita musí při prezentaci sdělit kontakt na mobilní telefon na zástupce jejich posádek, aby bylo možno 
ho v případě změn či přerušení regaty informovat. Informovat bude ředitel regaty. 
 
Čas závodů :  
V pátek dne 7. června 2019 od 15:30 hod. – 17:45 hod.  
 
Dráha  :  

Dráha na Vltavě pro 5 lodí na 1 000 m. Start na 1 000 m volný, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého 
mostem.  

Při více než pěti lodích se uskuteční rozjížďky s postupem 3 + 2. V případě, že počet přihlášených lodí bude více 
než 10, budou postupovat vítězové rozjížděk a posádky s nejlepším časem.  

Vážení kormidelníků :  
Vážení kormidelníků proběhne při prezentaci.  
Minimální hmotnost kormidelníka je 55 kg. 
Kormidelníci jsou povinni si přivést vlastní dovažek. 
 
Poznámky :  
 
1) Cílový prostor je na pravém pražském břehu na Rašínově nábřeží 
 
2) Plato v cílovém prostoru je  určeno výhradně pro přistávání a dekorování vítězných posádek. Přesedání posádek 
nebude pořadatelem umožněno!  V pátek bude všem posádkám umožněno k přestupování použít druhé plato, které 
bude ukotveno na pravém břehu zhruba o 300 metrů výše proti proudu. 
 
3) Všechny posádky startují na vlastní nebezpečí, proto musí dodržovat plavební řád  
 
4)  Všechny startující lodě musí být označeny samolepkami s logem regaty. Samolepky budou rozdány při 
prezentaci  

5) Závodu UNIVERZITNÍ OSMY PRAHA se mohou účastnit studenti vysokých škol, prezenčního i dálkového 
studia. Podmínkou je odpovídající potvrzení o studiu, nebo výpis z karty studenta, které zástupce univerzity musí 
předložit při prezentaci. V závodu U8 je dovoleno mít v jedné osmiveslici max. 3 absolventy.  



6) Součástí závodu U8 je Akademické mistrovství ČR. Titul AMČR může získat pouze posádka, která je složená 
pouze ze studentů, tzn. že závodník je zapsán ke studiu, je aktivní student, nebo úspěšně ukončil studium SZZ v 
roce 2018 nebo v roce 2019. Vítězné posádky AMČR získají titul „AKADEMICKÝ MISTR ČR NA 
OSMIVESLICI“.  

7) Jízda od cíle na start je možná pouze při levém (smíchovském) břehu se zvýšenou opatrností u zatáčky. 
U pravého (pražského) břehu je vedena plavební dráha pro lodní dopravu a jízda pro veslařské lodě je zde 
zakázána. 
 
8) Rozmístění lodí mimopražských univerzitních posádek :  
 
UPOL – Blesk, 
 
MU, VUT, MEND – ČVK, 
 
UNIP, VŠB, UTB  - Bohemians, 
 
pražské univerzity budou v klubech podle toho od koho budou mít půjčenou loď, 
 
ZURICH bude oznámeno později s ohledem na zapůjčení lodě 
 
 
 
Zapsal :  30. 5. 2019  J. Johánek 


