
Zápis z losování 
 

REGATA BLESKU 
(závod č. 9, 6.5. 2006) 

 
 
Losování závodů proběhlo v kanceláři VK Blesk, dne 27.4. 2006 od 18.00 hod. 
Přítomni: Miroslav Martinec, Zdeněk Prošvic, David Prošvic. 
 
Losovány byly přihlášky těchto klubů a oddílů: 
VK Blesk, ČVK Praha, VK Slávia Praha, VK Smíchov, TJ Bohemians Praha, VK 
Ohře Louny, TJ Lokomotiva Beroun, TJ Jiskra Třeboň, KVM 1881 Mělník. 
 
Rozlosovány byly i závody s jedinou přihlášenou posádkou (závod č. 14 a 28), 
které se uskuteční v případě, že se dohlásí soupeř nejpozději do schůzky 
zástupců. Dohlášení do ostatních závodů bude možné pouze tam, kde 
nevznikne další jízda. Dohlášení nejpozději do schůzky zástupců. 
 
Odpadá závod č. 26 (4- ž) z důvodu nepřihlášení žádné posádky. 
 
U závodů č. 3, 12 a 16 byly vylosovány dvakrát totožné posádky (společenství - 
dvě přihlášky) a u závodu č. 10 (1x jky) byla dvakrát přihlášena oddílem jedna 
závodnice. Při vytváření startovní listiny byly tyto nesrovnalosti odstraněny a 
to při zachování vylosovaných startovních čísel. 
 
Nebyla losovaná přihláška VK Smíchov 8+ M - závod nebyl vypsán. 
 
Všechny závody jsou dělené. Dráha na Vltavě s cílem na Stadionu vodních 
sportů. Starty jsou volné pro 6 lodí, pro všechny kategorie délka trati 1000 m. 
 
Prezentace oddílů a klubů se bude konat 6.5. 2006 od 7.30 do 7.50 hod. na 
Stadionu vodních sportů. 
 
Schůzka zástupců klubů a oddílů a rozhodčích se bude konat 6.5. 2006 v 8.00 
hod na Stadionu vodních sportů. Start prvního závodu je stanoven na 9.00 hod. 
Intervaly mezi závody jsou stanoveny na 10 minut. 
 
Vítězové jednotlivých jízd obdrží medaile u plata před cílovou věží ihned po 
dojetí závodu. 
 
Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru cíle a vyhlašovány 
rozhlasem a 9.5. 2006 rozeslány jednotlivým zúčastněným klubům a oddílům 
(e-mailem, popř. poštou). 
 
Vklady se vybírají ihned po schůzce zástupců. 
 
Delegace rozhodčích: Martinec, Král, Poisl, Matějovská, Majzlík, Minichbauer. 
  
Zapsal: Zdeněk Prošvic 


