
 

 

DETAILY PRO KONTROLNÍ ZÁVODY SENIORŮ 

 

Datum závodů: 20-23 duben 2018 

Místo: Labe aréna Račice 

Prezentace a povinná schůzka pozvaných závodníků a jejich trenérů se bude konat v pátek 20.4 v 12:30 v 

konferenční místnosti nové budovy. 

Zprávu o své případné neúčasti na KZ zašlete nejpozději do 16.4 na email: simon.cox@veslo.cz 

Cíle: 

1. Sestavit konkurenceschopný reprezentační tým 

2. Sestavit seniorský tým pro MR Essen a závody Světového poháru 

3. Sestavit tým závodníků U23 pro MR Essen 12-13 května a MR Ratzeburg 1-2. června 

4. Na základě výsledků z těchto mezinárodních regat bude potvrzena nominace na ME a/anebo na 

MS 2018 

Očekávaná úroveň: 

Pro posádky seniorů A: schopnost závodit na úrovni umístění, které zajišťuje kvalifikaci na OH, pro 

neolympijské disciplíny je cílem umístění ve finále A s možností bojovat o medaile. 

Pro posádky U23: umístění do 10. místa 

U závodníků s velkým potenciálem budoucího rozvoje mohou být tyto očekávání nižší. 

 Od posádek kategorie U23 nominovaných na MS U23 2018 se očekává i jejich účast na ME U23 

1-2. září 2018 

 

 

 

 



Program závodů: 

Pátek 20. 4. v 14:30: jízda na čas (M, MLV, Ž, ŽLV skif a M2- vše společně pro kategorii SenA a U23). 

Někteří závodníci nemusí být pozváni na další část testování, která bude následovat po jízdě na čas. 

Sobota dopoledne: závod na 2000m finále A a B, nasazení bude na základě výsledků jízdy na čas, nemusí 

být nutně plné obsazení drah, z důvodu zajištění kvalitní konkurence. Někteří závodníci nemusí být 

pozváni na další část testování, která bude následovat po finále A a B. 

Sobota odpoledne, neděle a pondělí: individuální testování závodníků v různých posádkách a 

kombinacích, o němž se rozhodne na základě výsledků odjetých závodů a s ohledem na dosavadní 

výkonost. 

Vážení závodníků kategorie muži a ženy LV bude probíhat jednou denně, vždy 2-1h před startem první 

jízdy dne.  

Maximální hmotnost ženy LV 58,5kg, muži LV 71,5kg 

Očekávání: 

 V každém závodě od tebe očekávám co nejlepší předvedený výkon 

 Bude porovnáván tvůj dosažený čas v procentech (z nejlepších světových výkonů) mezi 

jednotlivými kategoriemi pro zjištění úrovně tvé kategorie 

 Musíš počítat s čtyřdenním testováním na různých tratích, v různých posádkách a kombinacích. 

Budeš testovaný jako individuální závodník a ne nutně v klubové posádce. 

 Musíš počítat se změnou disciplíny z párového na nepárové veslování a naopak 

 Pokud budeš vybrán, tvůj osobní/klubový trenér může, ale nemusí být tvým trenérem 

v reprezentačním týmu a ty musíš být připraven pracovat pod nově jmenovaným trenérem. 

 Musíš být připraven trénovat v posádkách, které nebudou trénovat ve tvém klubu.  

 

Požadavky: 

Před tvým zařazením mezi potenciální členy reprezentačního týmu musíš vyplnit a zaslat zpět přiložený 

dokument. Tento dokument je důvěrný a informace v něm obsažené, budou poskytnuty v případě 

potřeby pouze lékaři ČVS. 

Je taky potřebné, abys jel kontrolní závody na vlastní lodi (1x/2-). Je též možné, že budeš potřebovat svá 

vesla pro veslování ve větších posádkách při dalším testování. 

Ubytování a stravování během testování je ve tvé/klubové režii. 

Buď připraven na to, že se testovací protokol může změnit v závislosti na aktuálních podmínkách. 

 

 

 

 



Pohled do budoucnosti: 

Po regatě v Essenu, Ratzeburgu a po prvním kole SP Bělehrad se v případě potřeby, s přihlédnutím 

k dosaženým výkonům, mohou uskutečnit další kontrolní závody. 

Některé závodnice kategorie žen se momentálně nemohou účastnit testování. Jejich výsledky sleduji a 

mohou být testovány v pozdějším termínu.   

Dotazy: 

V případě jakýchkoliv otázek, mě kontaktuj co nejdříve. 

 

Simon Cox 

Performance Director 
Cesky veslarsky svaz 
Czech Rowing Association 
+420 727977039 
simon.cox@veslo.cz 


