Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2017
Úvod
Trenérský tým: Jaromír Doubek, Michal Doubek, Martin Kročil (asistent tr. žactva), Petra Svobodová
(licence B), Romana Macasová a Adam Michálek.
V bodování českého poháru se nám podařilo posunout o jednu příčku na 7. místo. Celkově jsme
získali 1167 bodů. Na zisku všech bodů se podíleli všechny kategorie s výjimkou družstva mladších
žaček.
Nejúspěšnějším družstvem byli dorostenci (2.místo 469 b. ČVK Praha) a junioři (149 b. SK Hamr,
ČVK Praha) kteří skončili na třetím místě.
Do první desítky se ještě probojovali družstva - starší žáci (4.místo), muži (6.místo), a mladší žáci (8.
místo).
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, Brandýse nad Labem, pražských Primátorek.
Reprezentační starty
MEJ – V Kunčák – 4. místo (4x-)
MEJ – O Čermák – 10. místo (1x)
MSJ – V. Kunčák – 8. místo (4x-)
ME Račice – M.Viktora – 3. místo (4-MLV)
ME Račice – T. Emr – 11.místo (4x-)
MS Sarasota – M. Viktora – 9. místo (4x-MLV)

Výsledky
MČR trenažéry– 3. místo Marek Diblík (dci)
MČR trenažéry – 3. místo Luboš Zapletal (MLV sen B)
MČR – Hořín 1.místo – Diblík, Hájek (2-dci)
MČR – Račice 1.místo – Hejl, Lohnický, Kolajta, Hájek, korm.Jelínek (4+)
MČR – Račice 1. místo – Čermák (1xjři)
MČR – Račice 1. místo – Hájek, Diblík (2- dci)
MČR – Račice 2. místo – Svobodová, Slabá (8+ž + spol.ČVKP,OTR. VKSM)
MČR – Račice 1. místo – Kunčák (4x-Jři + spol.ČVKP, SLAVIA)
MČR – Račice 2. místo – 8dci
MČR – Račice 1. místo – Štěrba, Vaverka, korm. Suchánek (spol. Břeclav)
MČR – Račice 1. místo – Diblík, Hájek, Juránek, Cacek (4-dci)
MČR – družstev 8. místo (2. místo Morava)
Porovnání roku 2016 bylo z MČR 8 medailí (2 zlaté) a v roce 2017 celkem 11 medailí (6
zlatých).

Družstvo SCM při ČVK Brno
-změny v SCM+
-družstvu SCM jsme měli 6 členů. Pro letošní rok se nám podařilo vyjet pouze 2 místa v SCM + 1
místo ve VSCM.

Závěr - poděkování
Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat za spolupráci mým kolegům trenérům, dále vedení klubu a
sponzorům, rodičům a nakonec všem závodníkům.

