Český veslařský klub v Brně „o. s.“

JARNÍ OBĚŽNÍK 2012

Vážené členky, vážení členové, milí sportovní přátelé,
chtěl bych Vás touto cestou pozdravit v úvodu právě začínající veslařské
sezóny. V letošním roce oslaví náš klub 100. výročí své existence. Při této
příležitosti připravujeme ve spolupráci s Archivem města Brna obrazovou
publikaci a na červen chystáme tématickou výstavu v Knihovně Jiřího Mahena na
Kobližné. Samotná oslava výročí je plánována na září, konkrétní termín bude
s dostatečným předstihem upřesněn.

Dále bych se s Vámi rád podělil o další novinky z našeho klubu
V letošním roce čeká naše závodníky celkem 16 veslařských závodů.
Do programu jsou nově zařazeny mezinárodní regata v rakouském Villachu
a mezinárodní regata v Račicích. Kompletní termínová listina je k dispozici na
oficiálních stránkách klubu. V rámci zkvalitňování podmínek pro závodníky je
nově zavedeno ubytování na závodech v Hoříně.
Tréninková příprava na první letošní veslařský závod – MČR na dlouhé dráze
v Hoříně – probíhala již od 9. března na řece v Jundrově a od 29. března pokračuje
standardně na Brněnské přehradě.
Pro přepravu lodí na závody je pořízen nový vlek. Zařízení umožní přepravu
až dvanácti lodí a sportovního materiálu bez nutnosti vyjetí autobusu. Jeho cena
činila 185 tisíc korun. Financování proběhlo za významné pomoci členů klubu
a sponzorů, kdy celková výše poskytnutých účelových darů přesáhla 50 tisíc
korun. Skromný křest proběhne v sobotu 7. dubna v 10 hodin na přehradě.

Výše členských příspěvků byla v letošním roce stanovena pro aktivní
veslaře, žactvo, mládež a studenty v prezenční formě do 26 let na 2000 Kč.
Dospělí, kteří se aktivně neúčastní závodů českého poháru, mají stanoven
příspěvek ve výši 3000 Kč. Důchodci a trenéři platí symbolickou částku 1000 Kč.
Tato částka rovněž platí pro nově příchozí žactvo, mládež a studenty. Termín pro
zaplacení příspěvků byl stanoven na 31. března. Příspěvky jsou základní
povinností členů vůči klubu. Informace ke způsobu platby naleznete na webu.
Během dubna proběhne organizovaný nábor nových členů. Přijímáme holky
a kluky ve věku od 10 do 21 let. Souběžně s náborem spouštíme od 2. dubna
plakátovou kampaň v prostředcích městské hromadné dopravy ve spolupráci se
společností SNIP&CO. Kampaň bude probíhat až do konce června a ve své druhé
půli přejde do propagace výstavy ke 100. výročí.
V letošním roce bude pokračovat obnova závodních veslařských dresů, ve
spolupráci s brněnskou firmou ATEX. Náklady na pořízení dresu dotuje ze 40%
klub, výsledná cena činí pro členy 500,-.
Nově zavádíme tréninkové dny a hodiny pro rekreační veslaře a masters.
Jedná se o úterý a čtvrtek od 18:30 a neděli od 18:00 hodin. Každý člen má
možnost využívat tréninkové prostory a sociální zázemí klubu. Jedná se
především o posilovnu, veslařské trenažéry, lodě určené pro rekreační veslování
a nohejbalové hřiště. V posilovně a na trenažérech mají přednost složky pod
vedením trenérů.
Přeji všem členům závodního družstva úspěšnou sportovní sezónu 2012
a těším se na viděnou ve středisku na přehradě.
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