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

BEACH SPRINTY ČVS  2023 
ZADÁNÍ PRO POŘADATELE

České veslování / Czech Rowing czechrowingwww.veslo.cz

Předsednictvo ČVS vypisuje podmínky pro technického pořadatele 
závodů Beach sprintů pro rok 2023:

1) Podmínky zajišťované technickým pořadatelem
• použití závodních veslařských lodí coastal ČVS (bezplatný pronájem)
• přihlašování na závod v systému SPORTIS
• výsledkový servis v systému SPORTIS. Podmínkou získání příspěvku 

pro pořadatele je odeslání výsledkové listiny ze systému SPORTIS 
předsedovi STK na e-mail: vondrakovi@volny.cz

• ostraha materiálu, vesel a lodí zapůjčených Českým veslařským 
svazem

• zajištění používání materiálu, vesel a lodí tak, aby nedošlo k jeho 
poškození či zničení

• zajištění vhodných prostor pro akci odpovídající pravidlům World 
Rowing pro Coastal Beachsprints s možnou místní úpravou podléhající 
schválení STK ČVS a komisi příbřežního veslování

• zajištění prezence závodníků a aktualizace startovní listiny do začátku 
závodů, výběr startovného

• zajištění zveřejnění aktuální startovní listiny před začátkem závodů
• zajištění sběru dat (závodních protokolů) s výsledky závodníků
• zajištění časomíry a její obsluhy
• zajištění účasti nejméně 4 rozhodčích s Národní licencí
• zajištění odpovídajícího moderátora akce, včetně ozvučení 
• zajištění regionální mediální propagace akce (TV, rozhlas, tisk)
• zajištění upomínkových cen pro medailisty jednotlivých kategorií
• zajištění důstojného vyhlášení oceněných
• zajištění zdravotní služby první pomoci v místě závodu
• zajištění podmínek pro pořádání sportovní akce v souladu s platným 

nařízením MZ ČR a místně příslušné hygienické stanice 
• zajištění odeslání výsledků nejpozději v pondělí do 8,00 po akci na 

vondrakovi@volny.cz a kyncl@veslo.cz
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2) ČVS zajišťuje 
•  bezplatné zapůjčení veslařských lodí kategorie coastal (4x solo, 

2x double) a jejich transport do místa konání závodu a zpět. 
Transport bude ČVS zajišťovat kustod ČVS.  

• zpracování přihlášek a distribuci startovní listiny v elektr. podobě 
přihlášeným klubům

• zveřejnění výsledků na stránkách www.veslo.cz
• příspěvek 20.000 Kč pro pořadatele 

3) Startovné
•  V gesci pořadatele.

Závazné přihlášky s uvedením místa, popisu, tech. vybavení  
a s vyjádřením souhlasu s podmínkami zajišťovanými 
technickým pořadatelem /viz výše/ na akci zasílejte  
na info@veslo.cz do 24. 2. 2023.
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