
ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ 
 

 
Akce:   REGATA BLESKU 
 
Pořadatel:  Veslařský klub Blesk, Veslařský ostrov 62, Praha 4 
 
Číslo závodu: 11 
 
Datum závodů: 10.5. 2008 (sobota)  
 
Místo závodů: Dráha na Vltavě s cílem na Stadionu vodních sportů, 
   1000 m a 1500m, 6 lodí, starty volné  

 
 

 
1. Losování závodů proběhlo v kanceláři VK Blesk, dne 30.4.2008 od 18.00 hod. za pří-

tomnosti: Miroslava Martince, Tomáše Tikala a Marka Lorence. 

2. Byly losovány přihlášky těchto klubů a oddílů: VK Blesk, ČVK Praha, VK Slávia Praha, 

VK Smíchov, TJ Bohemians Praha, VK Vajgar Jindřichův Hradec, Lokomotiva Beroun, 

VK Ohře Louny, VK Lysá nad Labem. 

3. Vylosován byl i závod s jedinou přihlášenou posádkou (závod č. 21 2x ž), který se usku-

teční v případě, že se dohlásí soupeř nejpozději do prezentace oddílů a klubů. Dohlášení 

do ostatních závodů bude možné pouze tam, kde nevznikne další jízda. Dohlášení 

nejpozději do prezentace oddílů a klubů. 

4. Všechny závody jsou dělené. Dráha na Vltavě s cílem na Stadionu vodních sportů. Star-

ty jsou volné pro 6 lodí. Kategorie žactva a dorostu závodí na „svých“ tratích tj. 1000m 

resp. 1500m. Ostatní kategorie závodí na trati 1500m. 

5. Prezentace oddílů a klubů se bude konat 10.5.2008 od 8.00 hod. do 8.30 hod. na Stadio-

nu vodních sportů. 

6. Schůzka zástupců klubů a oddílů a rozhodčích se bude konat 10.5.2008 v 9.00 hod.  na 

Stadionu vodních sportů. Start prvního závodu je stanoven na 10:00 hod. Intervaly mezi 

závody jsou stanoveny na 10 minut. 

7. Vítězové jednotlivých jízd obdrží medaile u plata před cílovou věží ihned po dojetí zá-

vodu. 

8. Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru cíle a vyhlašovány rozhlasem a nej-

později 12.5.2008 rozeslány jednotlivým zúčastněným klubům a oddílům (e-mailem, 

popř. poštou). 



9. Vklady se vybírají ihned po schůzce zástupců. 

10. V důsledku zpracování přihlášek programem ADS Regata od MP Orga nebylo možné 

některé posádky vložit v jejich originální podobě – chybějící jména nebo registrační čís-

la. 

Žádáme proto zástupce oddílů o kontrolu jimi zaslaných přihlášek při prezentaci a jejich 

případnou opravu. 

11. Delegace rozhodčích: 

 

 VR Martinec 
ZV Lorenc 

VRS Mejstřík 
CÍL Král 

  Krejník 
ČAS 1 Husníková 
ČAS 2 Poisl 
START Vaněra st. 

  Vaněra ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Marek Lorenc 
 
 
 


	ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ 

