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Projekt nese příznačný název #ADOPTROWING a veslařské federace, startující na 
MS, mají díky němu domácí fanoušky. Společně se uvidí už na zahajovacím cere-
moniálu mistrovství světa 17. září, kde zástupci českých škol ponesou vlajky jednot-
livých výprav, se kterými jsou v rámci projektu #ADOPTROWING propojeni.

Ambasadoři ze škol měli několik možností, jak se se svými veslařskými šampiony 
propojit a podpořit je. Mohli se spojit s veslařskou federací a nebo přímo s kon-
krétními posádkami. Komunikují spolu mailem nebo přes sociální síť Facebook ve 
skupině, která byla založena přímo pro tento účel. 

A šampioni zapojených zemí? Ti by se měli letos v Račicích cítit díky fanouškům 
výjimečně dobře.

Účastníky mistrovství světa
budou v Račicích čekat 
jedineční fanoušci.

Český veslařský svaz společně s Labe arénou 
Ústeckého kraje, kam se po 29 letech vrací 
Mistrovství světa ve veslování, vytvořily na míru 
letošnímu šampionátu projekt, který každou 
účastnickou zemi propojil s ambasadory, 
vybranými z dětí a studentů českých škol.

Liga IZS vznikla jako 
soutěž složek integrovaného 
záchranného systému v jízdě na veslařském 
trenažéru díky konání mistrovství světa ve veslování v 
Račicích. Během zahajovacího dne MS proběhne velké fi nále 
této soutěže.
Liga je součástí projektu Česko vesluje, který již několik let pro-
bíhá na českých základních a středních školách. Závodí se  napříč 
ČR a jednotlivými kraji ve 4-členných štafetách na tratích 4x 100 
m / 250 m / 500 m nebo 1 km. 

Cílem je také zapojení 
složek IZS do MS v halovém 

veslování 2024, které bude hostit 
Pražská hala O2 Universum.

Liga IZS se setkala s nebývalým zájmem. Jen přes prázdniny se 
zapojily složky IZS z pěti krajů ČR, další projevují svůj zájem a na-
vuzují se nové kontakty. Specielní kategorií jsou hasiči, kteří jezdí 
závody v plném vybavení včetně kyslíkových masek.

Více se dozvíte na www.ceskovesluje.cz nebo FB ceskovesluje.

Díky mistrovství světa
vznikl unikátní projekt 

IZS liga.

PODKLADY:

Projekt, který propojí školy 
s účastníky světového šampionátu  a nabídne účast 

na zahajovacím ceremoniálu v Račicích.

#ADOPTROWING
ROWING WORLD 
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RAČICE I CZECH REPUBLIC

CHAMPIONSHIPS

Vážení pedagogové,
pro zapojení do  #ADOPTROWING je potřeba vytvořit základní portfolio Vaší školy. Rádi bychom Vás požádali
o součinnost. Zde je popis kroků, které budou v následujících dnech realizovány. Děkujeme!

1) FOTOGRAFIE
Zhotovte skupinové foto školy, třídy nebo skupiny dětí, která bude reprezen-
tovat Vaši školu na hlavní nástěnce projektu na webových stránkách Sazka
olympijského víceboje. Na fotce může být i trenažer :-) Snímek bude ideál-
ní orientovat na šířku. Kvalitu a rozlišení neurčujeme, využívat se bude jen
v online prostředí. Postačí i fotografe z běžného mobilního telefonu.

2) VIDEO
Vyberte skupinu dětí s níž natočíte krátký pozdrav pro Vašeho veslaře. Ideálně v rodném jazyce veslaře nebo v univer-
zální angličtině. Kreativitě se meze nekladou.  VZOROVÉ VIDEO ZDE.

3) TEXT
Představte se široké veřejnosti i veslařské komunitě. Pár větami popiště vaši školu, zaměření, zkušenosti s veslováním na
trenažeru, úspěchy apod. Text bude zveřejněn  u profilové fotografie na webových stránkách Sazka olympijského víceboje
a bude z něj čerpáno pro PR aktivity projektu.

5) Čekejte na kontakt, společnými silami vytvoříme Váš profil na webových stránkách Sazka olympijského víceboje v nové
sekci určené pro #Adoptrowing.

6) Konečně vás seznámíme s Vaším veslařem. Očekávejte email s informací s kým se Vaše škola spojí.

7) Dalším krokem bude propojení Vašeho Fcb profilu s veslařem v uzavřené skupině. Většinu kroků zařídíme za Vás. Vás
poprosíme, abyste přijali „přátelství“ od uživatele Adoptrowing asistent a následně přijali pozvání do Fcb skupiny.

8) Výše uvedenými kroky budeme propojeni on-line, těšíme se na Vás! Tým česko vesluje :-)

PODKLADY PROSÍM ODEŠLETE NA EMAIL INFO@CESKOVESLUJE.CZ

4) FB PROFIL
Určete facebookový profil, který bude zástupcem vaší školy skrze nějž bude probíhat komunikace v uzavřené Fcb skupině.

vzorové foto

#ADOPTROWING


