
2018 World Rowing Masters Regatta 

SARASOTA 

Bulletin 2 – informace 
27. – 30. září  

 

Kompletní Bulletin je zveřejněn na:  

www.wrmr2018.com 

 

Důležité informace uvádím v překladu. 

 

Přihlášky 

Přihlášky jsou možné pouze on-line a registrace přihlášek je již zahájena na:  

www.wrmr2018.com 

 

Startovné: 

32 USD za osobu a závod při platbě do neděle 17. června 23:59 hod. 

36 USD za osobu a závod při platbě od 18. června 0:00 do 19. srpna 23:59 hod. 

 

Přihlášky na mixové závody je možno podávat do pátku 28. září 2018 do 18:00 hod. 

místního času. 

 

Pronájem lodí (trénink a závod): 

Lodě mohou být objednány pouze přes registrační systém na: 

 www.wrmr2018.com/boat-rental 

Cena pronájmu lodí je 36 EUR za osobu na hodinu. 

Všechny objednávky zadané před půlnocí v neděli 19. srpna budou mít zajištěny požadované 

lodě. Po tomto datu budou objednávky vyřizovány s výhradou jiného řešení, které bude 

navrženo pořadatelem. 

Pronájem lodí pro mixové závody bude možný do pátku 28. září 2018 do 18 hod. místního 

času dle možností lodí. 

 

Pozor: po uzávěrce již nebudou přijímány žádné došlé přihlášky! 

 

Platební podmínky: 

Platby jsou prováděny on-line při registraci. Startovné se nevrací při odhlášení lodi 

z jakýchkoliv důvodů ani při zrušení závodů z důvodů špatného počasí, kdy není možno 

dodržet bezpečnost závodníků. 

 

DOPINGOVÁ KONTROLA 

Bude prováděna dopingová kontrola agenturou United States Anti-Doping Agency 

(„USADA“) podle pravidel FISA, výběr závodníků bude namátkový, a proto závodníci, kteří 

užívají léky, musí při kontrole předložit seznam léků potvrzený lékařem s diagnózou. Pokud 

je v medikaci zakázaný prostředek, musí následně doložit nejpozději do 14 dnů vyplněný 

TUE formulář o terapeutických výjimkách, který je vydaný národní anti-dopingovou 

agenturou (WADA).  Pro další informace se můžete obrátit na ČVS. Seznam zakázaných 

látek najdete na stránkách WADA: 

www.wada-ama.org 
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IDENTIFIKACE A FOTOKOPIE PASŮ 

 

Všichni účastníci si musí přivézt barevnou fotokopii pasu a musí ji nosit z bezpečnostních 

důvodů po celou dobu včetně závodů i do lodí, protože všichni vítězové budou kontrolováni 

na vítězném platě a zároveň bude namátková kontrola na vstupních i výstupních platech. 

V závodní kanceláři vám nebudou dělat fotokopii pasu ani jiného identifikačního dokladu!!! 

 

FISA DATABÁZE 

 

Všichni noví závodníci, kteří se ještě neregistrovali do FISA databáze jsou povinni se 

zaregistrovat před závody, jinak nebudou moci závodit. Pro registraci je třeba předložit pas, 

kde je jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a národnost. 

 

DOPINGOVÁ KONTROLA 

Bude prováděna dopingová kontrola podle pravidel FISA, a proto závodníci, kteří užívají 

léky, musí při kontrole předložit vyplněný TUE formulář o terapeutických výjimkách, který je 

vydaný národní anti-dopingovou agenturou (NADA).  Pro další informace se můžete obrátit 

na ČVS. Seznam zakázaných látek najdete na stránkách WADA: 

www.wada-ama.org 

 

 

Ubytování 

 

Nabídka ubytovacích možnosti je na: 

www.wrmr2018.com  

V bulletinu 2 jsou uvedeny odkazy. 

 

 

 

Čísla na lodě 

Čísla na lodě je možno vyzvednout nejdříve 1 hodinu před závodem ve stánku kontrolní 

komise, který bude v blízkosti lodí. 

 

Ergometry 

Ve stanu v závodním prostoru budou k dispozici ergometry na trénink, rozveslování a 

vyveslování. 

 

Úschovna zavazadel 

V závodním prostoru bude k dispozici zdarma úschovna zavazadel v době, kdy bude otevřena 

závodní dráha. 

 

Pitná voda 

Voda v Sarasotě je pitná, včetně hotelů, restaurací, cílové věže a v závodním prostoru budou 

vodní tanky, kde si je možno čepovat vodu do svých lahví. 

 

ZÁVODNÍ PRAVIDLA 

Závody se jedou podle FISA pravidel – viz níže. 
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V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit buď telefonicky, nebo e-mailem. 

 

Zdena Norková – masters komise 

tel.: 602 875 370 

e-mail: z.norkova@seznam.cz 

 

 

 

 

 

F I S A 

PRAVIDLA VESLOVÁNÍ PRO MASTERS VESLAŘE 
Mezinárodní regaty jsou organizovány dle závodních pravidel FISA pro masters veslaře. 

 

Veslař smí závodit jako masters veslař od začátku roku, ve kterém dosáhne věk 27 let. 

Závodník je zařazen do příslušné věkové kategorie odpovídající věku dosaženému v běžném 

roce. 

Věkové kategorie: A minimální věk  27 let nebo více 

   B průměrný věk  36 let nebo více 

   C průměrný věk  43 let nebo více 

   D průměrný věk  50 let nebo více 

   E  průměrný věk  55 let nebo více 

   F průměrný věk  60 let nebo více 

   G průměrný věk   65 let nebo více 

   H průměrný věk  70 let nebo více 

   I průměrný věk  75 let nebo více 

                                   J           průměrný věk              80 let nebo více 

                                   K         průměrný věk              83 let nebo více 

   L průměrný věk   86 let nebo více 

             M průměrný věk   89 let nebo více 

 

Věk kormidelníka se do věku posádky nezapočítává a ženy mohou kormidlovat mužské 

posádky a opačně. 

 

Smíšené posádky v mixovaných závodech tvoří polovina muži a polovina ženy kromě 

kormidelníka. Kormidelník může být muž nebo žena. Minimální váha kormidelníka je 55 kg, 

dovažek je možný 15 kg. 

 

Každý závodník je zodpovědný za svůj zdravotní stav a musí být schopen prokázat svůj věk 

předložením oficiálního dokumentu (pas). 

 

Členové stejné posádky musí být jednotně oblečeni (trička, kalhoty a doplňky). Pravidlo 

požadující jednotné oblečení není vyžadováno u mixovaných závodů. 

 

Změny v posádkách po uzávěrce přihlášek, avšak nejpozději hodinu před závodem. 

Je možno provést změnu až 50 % členů posádky i veslařem z jiného klubu, ale 

průměrný věk posádky se nesmí snížit o více než 1 rok nebo změnit kategorii. 

 

V závodech, kde je více přihlášek přesahujících počet závodních drah, přihlášky budou 

rozděleny do dvou a více jízd. Ceny budou uděleny všem vítězům jízd. 

mailto:z.norkova@seznam.cz


Pokud jede více kategorií v jednom závodě, budou vyhlášeni vítězové všech kategorií 

v závodě a to se týká jak mužských, tak ženských závodů. 

 

Pokud se objeví závada na lodi nebo jejím vybavení ve startovní zóně, kdy loď ještě 

nepřekročila 100 m, člen posádky může zvednout ruku za účelem označení problému. Startér 

nebo rozhodčí zastaví závod a rozhodne po přezkoumání závady, zda je stížnost oprávněná. 

Tato závada musí být odstraněna v časovém limitu 10 minut od plánovaného startovního času, 

jinak bude posádka ze závodu vyřazena. 

 

Přihlášky musí být podávány oddílem, který je registrován u národní federace, a 

závodníci smí startovat na mezinárodních regatách pouze za jeden veslařský oddíl. 

 

 


