20. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
České Budějovice 15.6 – 22. 6. 2022

Veslování
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých
Budějovicích ve spolupráci s Českým veslařským svazem

Ředitel soutěže:

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.,
macas@ftvs.cuni.cz, tel.: 736 535 052

Termín soutěže:

18. 6. 2022 (sobota)

Místo konání:

Dráha: 2 trati na řece Vltavě, délka 1000 m. Dráhy budou
přiděleny losem na schůzce zástupců.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Regata je součástí Českých akademických her 2022 a je II. kolem univerzitní veslařské ligy Pohár univerzit
ve veslování 2022.

Přihlášky:

Nutná dvojí registrace:
1) on-line - http://www.veslo.cz
2) on-line na stránkách ČAH - termín a způsob registrace dle
všeobecných ustanovení pro České akademické hry České
Budějovice 2022.

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o
studiu a absolventi z roku 2022.

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc, pitný režim, oběd v den soutěže.

Závodní kancelář:

Losování a prezentace dne 18. 6. 2022 (sobota) v 8:00 hodin v místě
závodiště. Během schůzky bude probíhat kontrola studentských průkazů
(diplomů absolventů) závodníků.

Titul:

Vítězové všech disciplín, které proběhnou s akceptovatelným
počtem soutěžících, získají titul „Akademický mistr ČR ve veslování
pro rok 2022“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní Rozhodčí:

Deleguje ČVS

Pravidla soutěže:

dle pravidel ČVS a ČAUS

Kategorie a disciplíny:

1x ž, 1x m, 4+ ž, 4+ m, 4+ mix.

Protesty:

Sportovně technická komise ČVS

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Schůzka zástupců:

18.6.2022 v 8:00 v místě konání závodů

Předání lodí:

v 9:15 v místě konání závodů

Vrácení lodí a vyhlášení výsledků proběhne ihned po skončení závodu v místě konání.

POZNÁMKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Závod je součástí Poháru univerzit ve veslování 2022.
Každá posádka startuje na vlastní nebezpečí a musí dodržovat dopravní pravidla.
Přesný časový pořad bude stanoven při losování dle počtu přihlášených posádek.
Každá posádka bude mít možnost požádat o zapůjčení lodě. Losování lodí a závodních drah
proběhne na schůzce zástupců.
Startovné se nehradí.
Schůzka zástupců univerzit proběhne v sobotu 18.6.2022 v 8h. Na schůzce budou předána
startovní čísla a přiděleny lodě.
Předání zapůjčených lodí proběhne v sobotu v 9:15. Lodě budou předány smontované (bez
namontovaných krákorců). Je nutné mít vlastní nářadí.
Zpětné převzetí lodí proběhne před vyhlášením výsledků závodů, lodě budou smontovány (bez
krákorců).
Závod se jede na trati 1000 metrů. Po jízdě na čas budou lodě rozděleny do jízd. Systém závodu
tzv. pavouk, vítěz jízdy postupuje do dalšího kola.
Do závodu se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé univerzity či VŠ.
Společenství univerzit či VŠ je možné.
Přihlásit se může pouze posádka, která je složená ze studentů, tzn., že členové posádky jsou
zapsáni ke studiu, jsou aktivní studenti, nebo úspěšně ukončili studium SZZ v roce 2022.
Termín schůzky zástupců, časový pořad a začátek závodů bude upřesněn po uzavření přihlášek
(termín uzavření přihlášek bude upřesněn). Během schůzky bude probíhat kontrola studentských
průkazů (diplomů absolventů) závodníků.

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.

ředitel soutěže

předseda komise veslování ČAUS

