
 

 

                   Zápis o  losování veslařských závodů  

Slovácká regata 2022 

Místo závodů:  Areál SVK Břeclav – řeka Dyje 

Datum závodů: sobota 27.08.2022 

Losování provedeno v programu SPORTIS zástupcem STK. 
 

Poznámky: 

Regata se koná POUZE v sobotu 27.08.2022. 
 
Všechny závody se jedou jako dělené. 
Časový pořad umožňuje absolvovat všechny disciplíny dle jednotlivých věkových kategorií. 
Max. délka dráhy je 600 metrů. 
Sprinty se nazapočítávají do počtu startů dle Řádů závodního veslování. 
Tabulka 
          SPRINT 
žkym 1x 11 1x 12 2x   4x+ 8x+ mix 
žcim 1x 11 1x 12 2x   4x+ 8x+ mix 
žkys 1x 13 1x 14 2x   4x+ 8x+ mix 
žcis 1x 13 1x 14 2x  4x+ 8x+ mix 
dky 1x 15 1x 16 2x 4x-     
dci 1x 15 1x 16 2x 4x- 8+   
jky/ž 1x 2x 4x-   8+   
jři/m 1x 2x 4x- 2- 8+   

 
Prezence v sobotu 27.08.2022 od 09:00 – 09:20 hodin v klubovně loděnice SVK Břeclav. 
Porada zástupců oddílů a rozhodčích se koná v sobotu 27. 8. 2021 od 09:30 hodin v klubovně pořadatele. 
Začátek závodů ve 10:30 hodin.  
 
Neúplné posádky byly do startovní listiny zařazeny. Jejich kompletace je potřebná nejpozději při 
prezenci. 
 
Předběžný časový program přílohou tohoto zápisu. 
 
Do všech závodů jsou možné dohlášky v termínu prezence. 

Závod č. 59  8+ jři/m  se jede jako závod OPEN Sprint O pohár města Břeclavi. Tato cena je putovní. 

Všichni startující a realizační týmy jsou povinni se řídit pravidly provozu na závodní dráze. Na start se 
vyjíždí při břehu u klubu. V době závodů není povolen trénink. 
Všechny posádky startují na vlastní nebezpečí, proto musí dodržovat plavební řád a řídit se pokynů 
pořadatele. 
 
Při umísťování lodí a vleků v areálu SVK Břeclav dbejte prosím pokynů pořadatelů. Ukládáním lodí a 
vleků musí být zachovaný plynulý průjezd areálem a lodě nesmí zasahovat do průjezdní komunikace. 
Stanování v areálu zdarma protihodnotou omezeného sociálního zařízení. 



 

 

Pro příjezd k areálu odbočte vpravo na druhé světelné křižovatce.  
 
Startovné bude pro všechny kategorie včetně Masters: skif  40,-  Kč, dvojskif/dvojka 50,- Kč, čtyřky 
100,- Kč a osmy 120,- Kč, 
Výběr startovného a ubytovacích poplatků bude probíhat v průběhu regaty. 
 
 
Příloha: 
Startovní listina závodů, časový pořad. 

  

V Břeclavi dne 24.08.2022  

 

 

Zapsal: Jan Krátký ml. 

 


