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Český veslařský svaz 

 a  BOHEMIANS Praha 
 

středa 14. 10. 2015 
 

Přihlášky do 12.10. 2015 (pondělí) on-line prostřednictvím elektronického přihlašovacího        
systému ČVS nejpozději do 18 hod. Nováčky v registraci možno též e-mailem na 
vkbohemka@quick.cz , rovněž nejpozději do 18 hod., nezapomeňte uvést rok narození.  
 
Rozdělení do jízd a losování startovních čísel dne 12. 10. v 19:00 hod v klubovně pořádajícího 
oddílu. Rozlosování bude účastníkům rozesláno elektronicky následující den. 

  
Dráha 1000m, přímá, pro 6 lodí, na řece Vltavě (tzv. střední, mezi Barrandovským mostem a 
Stadionem vodních sportů), místo cíle bude upřesněno v zápise o losování. 

 
POZNÁMKY: 

 
1. Start prvního závodu v 16:07 hod, startovní intervaly 7 – 8 min. 
 
2. V případě většího počtu přihlášených posádek bude příslušný závod rozdělen dle 
 ročníku narození. 

 
3. Startovné skif  50 Kč, ostatní disciplíny 25 Kč/slajd v závodech mládeže i masters. 
              Zvýšené vklady za včas oznámené odhlášky se nevybírají, pokuty za nedostavení se                                            
  na start jsou ve výši vkladů. 

 
4. Vítězové obdrží cenu u plata v cíli závodu. 

 
5. Vložený závod č. 6 je možno absolvovat i na lodi typ „skul“ – nutno uvést v přihlášce.    

Tento závod je určen nováčkům, kteří veslují od léta nebo podzimu 2015.  
 

6. V závodě č. 11 musí být v posádce poměr mužů a žen 4 : 4. V přihlášce nutno uvést 
              věkovou kategorii jinak je považována za kat. A. Vítěz každé kategorie bude oceněn,            
  pokud nebude ve sloučeném závodě předjet posádkou starší. Vážení kormidelníků/ic 
  vítězných lodí proběhne u plata při předávání cen.  

 
 

POŘAD: 
 

14. 10. 2015 (středa) 
 

  
1. 8 x+  mix žcis/žkys - sprint na 500 m (vložený závod; neplatí časové omezení mezi 

  startem tohoto závodu a případnými dalšími starty)  
2. 1 x   žcim 500 m - max. tři posádky z jednoho oddílu 
3. 4 x+ žcim 500 m 
4. 1 x   žkym 500 m 
5. 2 x   žkym 500 m 
6. 1 x   začátečníci (11-15let, kluci/dívky) 500m (vložený závod) 
7. 4 +   žcis 1000 m 
8. 1 x   žcis 1000 m  - max. tři posádky z jednoho oddílu 
9. 2 x   žkys 1000 m 
10. 1 x   žkys 1000 m 
11. 8 +   Mix Masters 1000m 

 


