Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2016
Úvod
Na výsledcích letošní sezóny se podílel trenérský tým ve složení Romana Macasová, Petra
Svobodová, Michal Humpolíček, Michal Doubek, Jaromír Doubek a já., dále to bylo celé vedení
klubu, ostatní členové klubu a samozřejmě samotní závodníci. V sezoně 2016 jsme navázali na
úspěchy z loňského roku
V bodování českého poháru se nám podařilo obhájit 8. místo ze všech 38 klubů registrovaných v ČVS.
Celkově jsme získali 938 bodů. Na zisku všech bodů se podíleli všechny kategorie s výjimkou
družstva juniorek.
Nejúspěšnějším družstvem byli muži (387 b. Dukla, SK Hamr) a starší žáci (245 b. Břeclav, Slavia)
kteří skončili na třetím místě.
V první desítce se ještě umístnili junioři na 5. místě a dorostenci na 8. místě.
Účast klubu na domácích i zahraničních regatách
Celkově jsme se v loňském roce startovali na 18 regatách. Zúčastnili jsme se všech MČR na vodě a
také MČR v jízdě na veslařském trenažéru, dále tradičních regat v Hodoníně, Břeclavi,
Piešťanech, Brně a nově v Brandýse nad Labem, dále jsme se zúčastnili našeho nejslavnějšího a
nejstaršího závodu u nás – pražských Primátorek.
Reprezentační starty
V reprezentačních startech jsme měli čtyři zástupce. Na mezinárodní regatě U23 v rakouském
Ottensheimu startovali Luboš Zapletal, Ondřej Šanca a Ondřej Svoboda. Na MS U23 statoval v osmě
Ondřej Svoboda a na ME (Brandenburg) a MS neolympijských disciplín (Rotterdam) na 1xMLV
Milan Viktora.

Výsledky
MČR trenažéry– 1. místo Albert Stříž
MČR – dl. trať – 2. místo M. Viktora
MČR – 3.místo – jři 8+
MČR – 2. místo (Svoboda) spol. Dukla 8+
MČR – 2. místo (Zapletal) – 2xmlv spol. LS Brno
MČR – 2. místo (Viktora) – 1xM
MČR – 2. místo (Pfeifer, Šanca, Trávníček, Svoboda, Čermák) 4+
MČR – 1. místo (Hájek, Komanec, Vaverka, Řičánek, Suchánek) 4+
Družstvo SCM při ČVK Brno
V družstvu SCM jsme udrželi stejný počet z loňského roku a to na 5 členech. Pro letošní rok se nám
podařilo vyjet v SCM 6 míst.
Závěr - poděkování
Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat za spolupráci mým kolegům trenérům, dále vedení klubu a
sponzorům, rodičům a nakonec všem závodníkům.

