
 
 
 
 
 
 
 

 
CELOSTÁTNÍ 

VYPSÁNÍ 
ERGOREGAT 
2016 – 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha, b řezen 2016 
 



 

Přehled akcí  
 

 
 

Listopad 2016 

       19.    XXII.Veřejný halový triatlon 
      Tech.pořadatel: VK Ohře Louny 
        Přihlášky do 14.11.2016 
 
       26.-27. Testování SCM 
 

Prosinec 2016 
 
  10. I. kolo Poháru ČR 2016-17 – Praha 
       Tech.pořadatel: TJ Bohemians 
       Přihlášky do 05.12.2016  
 
  17. Pardubické váno ční trenažéry 2016  
       Tech.pořadatel: ČVK Pardubice 
       Přihlášky do 15.12.2016 
 

       
Leden 2017  
 

14. II. kolo Poháru ČR 2016-17 – Ústí n.L. 
   Tech.pořadatel: Tyflocentrum Ústí n.L./Spartak Boletice 
   Přihlášky do 09.01.2017 

 
28. III. kolo Poháru ČR  2016-17 - Pardubice  

    Tech.pořadatel: USK Pardubice 
              Přihlášky do 23.01.2017   
 
 
Únor 2017          
           

18.    XXIV. Mezinárodní mistrovství ČR  2017 - Hodonín 
                   Tech.pořadatel: VK Hodonín 
                    Přihlášky do 13.02.2017 
 
 
 
 
 
Přihlašování pro jednotlivá kola Poháru ČR a MMČR 2017 pouze on-line http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz  
 



Základní informace o podmínkách sout ěže 
„Pohár ČR 2016 - 2017“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. V Poháru ČR 2016-17 startují závodníci ve věkové kategorii platné dle Pravidel 

veslování pro rok 2017. Věk v kategoriích masters je počítán dle dosaženého 
věku  v roce 2017. 

 
 

2. Do Poháru ČR se započítávají všechny umístění závodníka v jednotlivých kolech 
Poháru ČR. 

 
 

3. Poháru ČR se mohou zúčastnit i zahraniční závodníci. 
 
 

4. Vyhlášení výsledků Poháru ČR bude probíhat při Mezinárodním mistrovství ČR. 
 
 

5. Bodování Poháru ČR v jízdě na trenažéru. 
 

 
1.místo 15 bod ů   7.místo 6 bod ů 
2.místo 13 bod ů   8.místo 5 bod ů 
3.místo 11 bod ů   9.místo 4 body 
4.místo  9  bod ů   10.místo 3 body 
5.místo  8  bod ů   11.místo 2 body 
6.místo  7  bod ů   12.místo 1 bod 
 

V případě rovnosti bodů při celkového hodnocení pořadí rozhoduje lepší čas závodníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



XXII.Veřejný halový triatlon 
 

Pořádá:  Vesla řský klub Oh ře Louny  
Městská sportovní hala Louny, Rybalkova ul.,  sobota 19.listopadu 2016 
Přihlášky:  do pond ělí 14.11.2016 na adresu pořadatele: vko@vko.cz, nebo 

prostřednictvím webové stránky www.halovytriatlon.cz. Při vysokém počtu 
startujících může pořadatel odmítnout přihlášky došlé po tomto termínu. 

Adresa:  Veslařský klub Ohře, Vosátkova 1765, 440 01 Louny  
Ubytování:  do 31.10.2016 na adresu pořadatele 
Discipliny:  Cyklistika – rotoped Kalpe Magnetic 2000 m (1000 m) 

Člunkový běh 840 m (400 m) 
Veslování – trenažer Concept II 1000 m (500 m) 

  
 
Začátek závodu: sobota 19.11.2016 v 9.00 hod 

 
Startovné:  Závody č. 1 až 8 (žactvo)  100,-Kč.  

Závody č. 9, 10, 12 až 17  150,-Kč 
Závod č. 11    bez startovného 

Přihlášky došlé po uzáv ěrce budou navíc zpoplatn ěny p řirážkou ve výši 50% za 
závodníka. 
 
Pořad:   Čas   Kategorie   ro čník 
1     9.00   ŽKYM     2006 
2    9.15  ŽKYM     2005 
3     9.30  ŽCIM     2006 
4   10.00  ŽCIM     2005 
5    10.30  ŽKYS     2004 
6   10.45  ŽKYS     2003 
7    11.00  ŽCIS     2004 
8   11.45  ŽCIS     2003 
9    12.30   DKY     2001-2002 
10    13.00  DCI     2001-2002 
11   14.15  ELÉVOVÉ   2007-2010 
12    14.30  JKY     1999-2000 
13    15.00  JŘI     1999-2000 
14    15.45   Ž MASTERS   1986 a starší 
15    15.55  M MASTERS   1986 a starší 
16    16.15   Ž     1998 a starší 
17    16.45  M     1998 a starší 
 
 
Poznámky: 
 

1. Závodí se souběžně v maximálně 16-ti drahách. Rozložení strojů a drah je 
znázorněno na přiloženém obrázku. 

2. U závodníků starších 30 let musí být v přihlášce uvedeno, zda hodlají startovat v 
hlavní nebo veteránské kategorii. 

3. Kategorie 1-8 závodí na poloviční vzdálenosti. Délky tratí jsou uvedeny v závorce. 
4. Závod č. 11 proběhne na tratích odpovídajících věku a výkonnosti přihlášených 

účastníků. 
5. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude probíhat po každém závodě. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pardubické vánoční trenažéry 2016 
 
Pořádá:  ČVK Pardubice 
Místo: ČSOB Pardubice 17. 12. 2016 od 10.00 hod. 
Přihlášky:  zasílejte do 15. 12. 2016  na e-mail karel.kroulik@seznam.cz. 
Adresa:  Český veslařský klub Pardubice,o.s. Za Koupalištěm 73, 530 09 Pardubice,  
Začátek závodu: sobota 17. 12. 2016 od 10.00 hod. 
Startovné:  za jednotlivce 50,- Kč za posádku v soutěži družstev 100,-Kč.    
Těšíme se na účast především nejmladších závodníků a závodnic. 
  
Sout ěž jednotlivc ů:  
Kategorie: Trať:  Ročník  
žkym 11 500 m  2006  
žkym 12 500 m  2005  
žcim  11 500 m  2006  
žcim 12 500 m  2005  
žkys 13 1000 m 2004  
žkys 14 1000 m 2003  
žcis 13  1000 m 2004 
žcis 14  1000 m 2003  
 
 
Startovné  50,-Kč.  
Poháry pro vítězná družstva!  
Pohár pro první a medaile pro druhé a třetí místo!  
 
   
Bodování :   
Družstva mladší žactvo  
Bodování 7,5,4,3,2,1 ze závodu jednotlivců  
   
Družstva starší žactvo  
Bodování  7,5,4,3,2,1 ze závodu jednotlivců  
 
   
Sout ěž čtyřčlenných posádek MIX  
Start první jízdy přibližně v 14.00 hod.  
Soutěží posádka na trati 500m. 
• žcim/žkym   2005 - 2006   ve složení 2 chlapci a 2 dívky  
• žcis/žkys   2003 - 2004 ve složení 2 chlapci a 2 dívky 
• rok 2002 a starší   ve složení 2 muži a 2 ženy 
 
Měří se společný čas celé posádky.  
Poháry pro první 3 posádky!  
 
Poznámky: 
Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude probíhat po každém závodě. 
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o změně disciplín nebo jejich pořadí. 
 
 
 



I. kolo Poháru ČR 2016-2017 v jízdě na vesla řském 
trenažéru 

 
 
Pořádá:  Český veslařský svaz a TJ Bohemians 
 
 

Praha, sobota 10. prosince 2016  
 

Místo: Sportovní hala Sporthotelu Břve, Hájecká 1866, 253 01  Hostivice 
 
Přihlášky:  do 05.12.2016 (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz  
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky 
12. dci 
13. jky 
14. jři 
15. ž lv 
16. m lv 
17. ž 
18. m 
19. žM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 
20. mM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 
21. neregistrovaní fitness sportovci 18-45, 46-59, 60 a více let, m/ž 

 
Podmínky ú časti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci  Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci. Věkové kategorie odpovídají roku 2017. 

2. V závodě č. 21 startují pouze sportovci neregistrovaní v ČVS, kteří pravidelně 
sportují v některém fitness klubu či jiném komerčním tělovýchovném zařízení. Mohou 
být hlášeni pouze souhrnnou přihláškou příslušného provozovatele klubu. Přihláška 
bude obsahovat jméno, příjmení, rok narození, název/označení klubu, musí být 
doručena osobně včetně startovného dne 05.12.2016 od 15 do 19 hodin do 
kanceláře veslařského oddílu Bohemians, Modřanská 51, Praha 4 – Podolí. 
Dodatečné přihlášky za zvýšené startovné v místě konání jsou možné do vyčerpání 
kapacity. Všichni tito startující podepíší před startem prohlášení o zdravotní 
způsobilosti.  

3. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů při MČR 2016.           



4. Startovné za přihlášeného  závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč.  

5. Závody č. 1 – 10 bez startovného.   
6. Závodník má zakázáno  před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
7. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
8. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. kolo Poháru ČR 2016-2017 v jízdě na vesla řském 
trenažéru  

 
Pořádá:  Český veslařský svaz a Tyflocentrum Ústí n.L. a Spartak Boletice 
 
 

Ústí n.L., sobota 14. ledna 2017 
 
Místo :  Sportovní hala UJEP, České mládeže 360/8, 400 01  Ústí n.L. 
 
Přihlášky:   do 09.01.2017  (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz  
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky 
12. dci 
13. jky 
14. jři 
15. ž lv  
16. m lv  
17. ž 
18. m 
19. žM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 
20. mM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 

 
Podmínky ú časti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci  Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci. Věkové kategorie odpovídají roku 2017. 

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů v jednotlivých kolech ČP 2016-2017.           

3. Startovné za přihlášeného  závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného. 
5. Závodník má zakázáno  před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 



III. kolo Poháru ČR 2016-2017 v jízdě na vesla řském 
trenažéru 

 

 
Pořádá:  Český veslařský svaz a USK Pardubice 
 
 

Pardubice, sobota 28. ledna 2017 
 

Místo:  Univerzita Pardubice, katedra tělovýchovy a sportu, Kunětická 92, 532 10  Pardubice 
 
Přihlášky:   do 23.01.2017  (pondělí)   
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz  
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky 
12. dci 
13. jky 
14. jři 
15. ž lv 
16. m lv 
17. ž 
18. m 
19. žM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 
20. mM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 

 
Podmínky ú časti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci  Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci. Věkové kategorie odpovídají roku 2017. 

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů v jednotlivých kolech ČP 2016-2017. 

3. Startovné za přihlášeného  závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného. 
5. Závodník má zakázáno  před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 



XXIV. Mezinárodní mistrovství ČR 2017 v jízdě na  
vesla řském trenažéru 

 
 
Pořádá:  Český veslařský svaz a VK Hodonín 
 

Hodonín, sobota 18. února 2017 
 

Místo:   Sportovní hala TEZA Hodonín, Lipová alej 4110/23, 695 03  Hodonín 
 
Přihlášky:  do 13.02.2017 (pondělí) 
Přihlašování pouze on-line - http://veslo.cz 
Zahraniční účastníci na adresu Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz  
 
Pořad: 
Závod č.        1. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – tělesně handicapovaní 

2. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – zrakově handicapovaní 
3. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – LTA – intelektuálně handicapovaní 
4. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – TA  
5. Zdravotně handicapovaní sportovci muži – A 
6. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – tělesně handicapovaní 
7. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – zrakově handicapovaní 
8. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – LTA – intelektuálně handicapovaní 
9. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – TA  

10. Zdravotně handicapovaní sportovci ženy – A 
11. dky  
12. dci  
13. jky  
14. jři  
15. ž lv 
16. m lv 
17. ž 
18. m 
19. žM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 
20. mM, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70-79 let, 80-89 let, 90-více let 

 
 
Podmínky ú časti: 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit pouze registrovaní závodníci  Českého veslařského 
svazu a zahraniční účastníci. Věkové kategorie odpovídají roku 2017. 

2. Nasazování do jednotlivých jízd bude probíhat dle nejlepších oficiálně dosažených 
časů v jednotlivých kolech ČP 2016-2017. Zástupce STK ČVS má možnost nasadit 
závodníka do jednotlivé jízdy dle doložené sportovní výkonnosti. 

3. Startovné za přihlášeného  závodníka 100,- Kč, pokuta za závodníka, který nebyl 
odhlášen při prezentaci a nedostaví se na start je 100,- Kč. Startovné za závodníka 
přihlášeného po uzávěrce je 200,- Kč. 

4. Závody č. 1 – 10 bez startovného. 
5. Závodník má zakázáno  před a po výkonu manipulovat s měřícím zařízením 

trenažéru. 
6. V případě prokázané technické závady na trenažéru může závodník svůj výkon 

zopakovat v době po ukončení soutěže. 
7. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 



Akademické mistrovství ČR 2017 v jízdě na vesla řském 
trenažéru (sou část XXIV. MMČR konaného v Hodonín ě) 

 

 

 

 

sobota 18. 2. 2017 
 
Přihlášky do pondělí 13. 2. 2017, pouze on-line - http://veslo.cz  
 
Dráha: 2000m, veslařské trenažéry Concept2. 
 
 
POZNÁMKY : 
 

1. Do závodů se mohou přihlásit i neregistrovaníí  závodníci. Přihlášky 
neregistrovaných závodníků na e-mail  akademici@vkslavia.cz  

2. Akademičtí závodníci startovné neplatí . 
3. Akademici startují pod hlavičkou své univerzity nebo VŠ (nikoliv fakulty). 
4. Vítězové AM ČR obdrží cenu a získají titul „Akademický mistr ČR 2017“. 
5. Titul „Akademický mistr ČR 2017“ bude udělen pouze v případě, pokud počet 

přihlášených akademiků v dané kategorii bude vyšší než 5. 
6. Do závodů AM ČR se mohou přihlásit pouze závodníci, kteří splňují statut akademika 

bez věkového omezení. 
7. Při prezentaci závodníků bude kontrolován studijní index nebo jeho kopie. 
8. Čas prezentace a závodů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 
9. Akademici startují v závodech:  

15. žLV (do 61,5 kg) 
 16. mLV (do 75 kg) 
 17. ž 
 18. m 
 
 

 
 




