
1 DISTANČNÍ ZÁVOD VE SKIFU O CENU J.ONDRÁKA – 46.ro čník muži 1
         33.ročník ženy A VE ČTYŘCE O CENU M.SUCHOPÁRA – 28.ro čník 

AKADEMICKÁ MISTROVSTVÍ ČR – na dlouhé dráze – 6.ro čník 

      Český veslařský svaz 
      VK SLAVIA Praha a ČAUS – Komise veslování

sobota 29. 3. 2015

Přihlášky do 23. 3. 2015 (pondělí)  do 12,00 hodin !
Přihlašování pouze on-line   - http://ceskeveslovani.cz   

Losování dne 24. 3. 2015 (úterý) v 18,30 hodin
v klubovně technického pořadatele VK Slavia Praha.
Objednávky ubytování zaslat do 13. 2. 2015
Dráha: Vltava s obrátkou před loděnicí VK Smíchov v délce 6 km.
Start a cíl před loděnicí VK Slavia Praha.

POZNÁMKY:

1.     Vklady: 50,- Kč za slajd

2. Každá posádka startuje na vlastní nebezpečí a musí proto dodržovat plavební řád. Dráha je 
z důvodů bezpečnosti závodníků v zatáčce pod Vyšehradem rozdělena bójkou, která oddělí 
lodě jedoucí od startu k obrátce při levém břehu řeky od lodí jedoucích ve střední části řeky od 
obrátky do cíle.

3. Startuje se v jednominutových intervalech, společně muži a junioři, obdobně ženy 
a juniorky. První start v 9,30 hodin. Zahajuje závod 4-.

4. Vyhlášení nejlepších ve všech kategoriích se koná po dojetí poslední skifařky do cíle v klubovně
pořadatele.

5. Hlavní cenou pro vítěze ve čtyřkách bez kormidelníka mužů a juniorů je věčně putovní pohár 
věnovaný pořadatelem na paměť tragicky zesnulého Milana Suchopára. Členové vítězné 
posádky čtyřek obdrží čestné ceny. 

6. Hlavní cenou pro vítěze skifu mužů a juniorů je věčně putovní pohár věnovaný pořadatelem na 
paměť tragicky zesnulého vítěze Jarního skulérského závodu 

                    Jaroslava Ondráka. 

7. Prvních pět skifařů a první tři skifařky obdrží čestné ceny.

8. Zvláštní cenu obdrží junior a juniorka, kteří v závodě získají nejlepší umístění mezi juniory.

9. Zvláštní cenu obdrží i skifař a skifařka, kteří v závodě získají nejlepší umístění v příslušné 
kategorii Masters.

10. Kategorie dosp ělých, junior ů, akademik ů a Masters je nutné vyzna čit na p řihlášce!  

11. Do závodů AM ČR, skifů i čtyřek, se mohou přihlásit pouze kompletní posádky, splňující statut 
akademika bez věkového omezení. Při prezentaci před schůzkou bude kontrolován studijní 
INDEX!

12. Akademici startují pod hlavičkou své univerzity nebo VŠ (ne fakulty)!

13. Vítězné posádky AM ČR získají titul „AKADEMICKÝ MISTR ČR 2015“.



14. Čtyřka bez kormidelníka (m + jři) XXVIII. ročník                                                      
Skif mužů, juniorů XLVI. ročník
Skif žen, juniorek XXXIII. ročník

POŘAD:
28. 3. 2015 (sobota)

1.   9:30 4-    m+jři+mM
2. 1x   m+jři+mM
3. 1x ž+jky+žM


