
ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ SLOVÁCKÉ REGATY 2017 

Losování proběhlo v úterý 22. 8. 2017 v programu Sportis. Výsledek losování odsouhlasen zástupcem STK a 
organizačním výborem regaty. 
  
Vylosovány tyto kluby: ČVK Brno, Jiskra Otrokovice, LS Brno, SVK Břeclav, VK Hodonín, VK Morávia Uh. 
Hradiště, VK Olomouc, VK Perun Ostrava, VK Přerov, VK Sľňava Piešťany, VK Šintava, Dukla Praha, Slavia 
Praha, VK Smíchov, VK Slovácko, TJ Neratovice, VK Paprsek. 
  
Prezentace a odhlášky v sobotu 26. 8. 2017 v 08:00 -  08:15 hodin v zasedací místnosti restaurace. 
Schůzka zástupců oddílů v sobotu 26. 8. 2017 v 08:30 hodin v zasedací místnosti restaurace. 
  
Vám známé změny přihlášek zasílejte do pátku 25. 8. 2017 do 20 hodin na adresu f.pafkovic@seznam.cz  
 

Závod č.14 (4x+ žcim) se pojede jako rozjížďkový pro nedělní finálové závody č. 42. Účast v těchto nedělních 
finálových závodech prosím potvrdit na schůzce zástupců.  
 

Závod 1x dci, 1x jři a 1x m jedou své rozjížďky i finále v sobotu.  
 
I v letošním roce se pojede 1xm OPEN o cenu Lodní dopravy a ALBA-METAL, přihlášky na místě. Pro 
samostatný závod žen podmínka minimálně 9 přihlášených. Rozjížďky pro závod skifu OPEN se jedou v sobotu, 
vklad 100 Kč za loď.  
 

Do následujících závodů byla přihlášena pouze jedna loď, dohlášky e-mailem:  
• Závod č. 15     4x-žM,  
• Závod č. 56     8+m  O pohár města Břeclavi. Jede se jako sprint.  
Pořadatel má velký zájem,  aby se tyto závody odjely. K dispozici a dohláškam jsou pro všechny věkové kategorie 
celkem tři osmiveslice. 
  
Následující závody pro nedostatek přihlášek odpadají:  
• Závod č. 25  2-jři, č.29   4-m,  č.33   4-jky+ž, č.43   2-jky+ž, č.51  4x-jři, č.54   2-dky  
  
V neděli po 14. hodině se uskuteční závod předžáčků na 250 m. Možno dohlásit e-mailem, nejpozději při 
prezentaci.  
Žádáme zástupce klubů o doplnění chybějících jmen na přihláškách!  
 

Předpokládaný začátek závodů v sobotu v 11:00 hodin, v neděli v 9:00 hodin.  
 

Vklady závodů jsou 40,- za skif, dvojskif, dvojku a 80,- za čtyřku a osmu. Totéž platí i pro závody Masters.  
Dohlášky jen na doplnění startovního pole, při startu více jak 9 lodí se jede závod A a B, případně C.  
Závody žactva jsou dělené, mladší žactvo pojede 350m.  
  

Pořadatel doporučuje, aby si oddíly přivezly pro start v závodech osem žactva vlastní nepárová vesla typu 
macon. 
 

POZOR, z důvodu probíhajících prací na příjezdové cestě před mostem, je trochu složitější příjezd vedlejší 
cestou, kterou projede i kamion. Objížďka je řádně značena. Dodržujte dopravní značky. Do areálů odbočtena 
druhé světelné křižovatce u budovy věznice, případně se držte směrovek k přístavu.  
 

Při stavbě stanů, parkování vozidel a uložení lodí v areálu dbejte pokynů pořadatele!!! Upozorňujeme, že nebude 
umožněn výjezd aut a vleků během závodů z prostorů určených pro stanování.  
 

Stravování od pátku je v dostatečném rozsahu zajištěno tak jako vloni v klubovně klubu Port Restaurantem 
Břeclav. Požadované ubytování zajištěno.  
 
 

Během akce prosíme o dodržování zásad slušného chování a ohleduplnosti.  
 

Zapsala Ing. Petra Pafkovičová  
V Břeclavi 24. 8. 2017 

 


