
23 MISTROVSTVÍ ČR MASTERS S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 23 
     
 Český veslařský svaz a  

Jiskra Třeboň 
 

 

 sobota 18. 7. 2015 - ned ěle 19. 7. 2015 
 

 

 Přihlášky do 13. 7. 2015 (pondělí)  
 Přihlašování  on-line  - http://ceskeveslovani.cz    

Zahraniční posádky na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz 

 

   
 Losování dne 15. 7. 2015 (středa) v 15:00 hodin  

v kanceláři sekretariátu ČVS 
 

   
 Dráha: 6 tratí na rybníku Svět v Třeboni  
 
  
 POZNÁMKY: 

 
 1. Závazné objednávky na ubytování zašlou oddíly v termínu do 31. 3. 2015 na 

adresu VK Třeboň, U Světa 1006, 379 01 Třeboň nebo na e-mail:  
info@vktrebon.cz  
 

 2. Před poradou zástupců oddílů se bude konat povinná prezentace vedoucích 
výprav (zástupců oddílů), kde bude provedena namátková kontrola registračních 
průkazů, u zahraničních posádek osobních dokladů. 
 

 3. Termín schůzky zástupců, časový pořad a začátek závodů bude upřesněn po 
losování. 
 

 4. Mistrovství Masters je přístupné bez omezení registrovaným závodníkům 
kategorie Masters ČVS. Mistrovství je přístupné i posádkám ze zahraničí. 
V přihláškách výrazně označte kategorii. Závody jsou dělené dle věkových 
kategorií, v případě potřeby budou kategorie sloučeny. Oceněny budou posádky 
v případě, že budou startovat v dané kategorii nejméně 4 lodě. Při menším počtu 
startujících lodí získá pouze vítěz zlatou medaili. 
 

 5. Dohlášky a změny v posádkách Masters, které mají za následek změnu věkové 
kategorie, jsou možné pouze do prezentace oddílů a klubů před poradou 
zástupců tak, aby již na poradě bylo definitivní rozdělení do jízd a kategorií. 
Dohlášky jsou možné pouze v případě, že není plné startovní pole a to po 
konzultaci se zástupcem komise Masters ještě před prezentací oddílů. Změna 
posádky po prezentaci je možná pouze v rámci přihlášené kategorie, starší 
závodník smí startovat v mladší kategorii, obráceně to není možné. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 POŘAD: 

 
18. 7. 2015 (sobota) 

 
 

 1. 8 + mixM  7. 8 + žM 
 2. 1 x mM A-C  8. 4 x- mM 
 3. 4 - žM  9. 4 + mM D-I 
 4. 2 - mM  10. 2 x žM 
 5. 1 x mM D-I  11. 8 + gig 
 6. 4 + mM A-C  12.  4 x- mixM 
 
 

19. 7. 2015 (neděle) 
 
 

 13. 2 x mixM D-I  19. 2 x mM D-I 
 14. 2 x mM A-C  20. 8 + mM G-I 
 15. 8 + mM D-F  21. 2 x mix A-C 
 16. 1 x žM  22. 4 x- žM 
 17. 4 - mM  23. 8 + mM A-C 
 18. 2 - žM     
 


