2018/2019 Výběr do reprezentačních týmů U23 a seniorů A pro MS a ME
Cíl: vybrat nejlepší možné závodníky pro mezinárodní soutěže v jejich disciplínách.
Povinné testování je otevřeno pro všechny veslaře, ale uvědomte si prosím, že: testování je určeno
seriózním kandidátům reprezentačních týmů, není vytvořeno jako součást domácího klubového
kalendáře veslařských soutěží.
Důležité body:
•

MS seniorů A 2019 (Linz) je také kvalifikační regatou pro OH Tokio. Na MS 2018 by se podle
zveřejněných kvalifikačních kritérií kvalifikovali 4 české posádky. Výběr týmu pro MS 2019
bude zaměřen nejen na šanci kvalifikovat tyto posádky, ale měl by se pokusit tento počet
navýšit.

Počty přímých kvalifikačních míst pro OH 2020 z MS 2019:
8+ = pět lodí, 4- = osm lodí, 4x- = osm lodí, 2- = jedenáct lodí, 2x = jedenáct lodí, LV2x = sedm
lodí, 1x = devět lodí
•

•
•

MS U23 (Sarasota USA). Z důvodu vysokých nákladů na účast budou nominovány pouze
posádky s reálnou šancí na umístění ve finále A. Cílem ČVS je zaměřit se na posádky 4- a 4x(muži a ženy) jako prioritní lodě. Konečná nominace jednotlivých posádek a počet vyslaných
závodníků bude záležet na dosažených výsledcích a výkonnosti a tyto preferované lodě
nemusí být automaticky nominovány.
ME seniorů A (Lucern): datum konání se vrátil do obvyklého termínu.
ME U23 (Ioannina, Řecko): výběr bude pokračovat tak aby mohl obsáhnout jak nejlepší
juniory, kteří budou přestupovat do kategorie U23, tak závodníky této věkové kategorie,
kteří prokáží dobrý potenciál do budoucna. Úroveň posledních konaných regat ukázala, že
nejlepší juniorské posádky na nich dosahují medailové úrovně.

Kritéria výběru do reprezentačních týmů
1) Povinnost zúčastnit se všech vyjmenovaných testů.
2) Každá absence v jednotlivém testu musí být před konáním testu odsouhlasena ÚT.
3) Závodníci, kteří budou chybět na testech ze zdravotních důvodů, musí toto doložit
potvrzením od ošetřujícího doktora
4) Před prvním povinným testem (24.11 2018) se závodníci musí přihlásit do váhové kategorie
ve které chtějí být testováni.
5) Ženy: všechny povinné testy budou probíhat na skifech, pokud ÚT neurčí jinak.
6) Lehké váhy: všechny povinné testy budou probíhat na skifech.

Povinné testy pro výběr do reprezentace 2018/19
datum
2018 24.11.2018
25.11.2018
28-31.12 2018
2019 16.2.2019
16.3.2019
17.3.2019
6.4.2019
12-14.4. 2019
19-22.4. 2019
Poznámky

místo
Praha
Praha
kluby
Neratovice
Račice
Račice
bude potvrzeno
Piedeluco
Račice

disciplíny
ergo C2
1x**
ergo C2
ergo C2
ergo C2
1x/21x/2vše
vše

test
6km fz26
5,5km distančně
6km fz24
2km max
6km max
2x2km veslování
6km distančně
mezinárodní regata
KZ výběr do posádek

váhový limit
bude váženo
bez limitu
bez limitu
75/61,5kg
73/60kg
73/60kg
72,5/59kh
závodní + 1kg

*závodníci budou zváženi, ale není stanoven limit
**při distančním testu 25.11 je možnost pro některé veslaře po předchozí dohodě závodit na 2-M
***na základě výsledku testů 16/17.3 budou někteří závodníci nominování na MR Piedeluco
Tito závodníci budou pozváni na KZ (výběr do posádek) a jsou omluveni z MR dlouhá trať 6.4. 2019

Po absolvování povinných testů budou vybraní závodníci pozváni na KZ (výběr do posádek). Pozvání bude
založeno na výkonnosti ve všech povinných testech a bude obsahovat následující kritéria:
Kritéria pro pozvání na KZ (výběr do posádek):
1) Limity na ergometru Concept2

Ženy
Muži
Ženy LV
Muži LV

U23
pod 7:22,0
pod 6:20,0
pod 7:38,0
pod 6:33,0

SenA
pod 7:11,0
pod 6:10,0
pod 7:22,0
pod 6:20,0

Limit na ergometru Concept2 musí být splněn na jedné z oficiálních ergoregat nebo na testu, kdy bude místo a
datum odsouhlaseno ÚT a bude se konat před KZ (výběr do posádek) 19-22.4. 2018
2) Pozvání na MR Piedeluco
3) Na základě výsledků z MR dlouhá trať viz níže

Muži
SA nepároví
U23 nepároví
SA pároví
U23 pároví
SA LV
U23 LV
Ženy
SA
U23
SA LV
U23 LV

První 4 M2-, ve kterých budou oba závodníci mít splněný ergo limit
První 4 M2-, ve kterých budou oba závodníci mít splněný ergo limit
Prvních 6 skifařů, kteří budou mít splněný ergo limit
Prvních 6 skifařů, kteří budou mít splněný ergo limit
Prvních 4 skifaři, kteří budou mít splněný ergo limit
Prvních 4 skifaři, kteří budou mít splněný ergo limit
Prvních 6 skifařek, které budou mít splněný ergo limit
Prvních 8 skifařek, které budou mít splněný ergo limit
Prvních 4 skifařky, které budou mít splněný ergo limit
Prvních 4 skifařky, které budou mít splněný ergo limit

Poznámky:
I.

Pokud závodník nesplní ergo limit, potom se musí umístit do 3. místa ve své kategorii na MR na
dlouhé trati pro automatické pozvání.
Posádky složené ze závodníků kategorií SenA a U23 budou posuzovány individuálně a pozvání na KZ
nemusí platit pro oba závodníky.
Pozvaní závodníci musí být připraveni na možnost testování na párových i nepárových disciplínách.
Závodníci kategorie U23, kteří budou pozvaní na KZ (výběr posádek) se mohou kvalifikovat také do
výběru senA.

II.
III.
IV.

KZ (výběr do posádek)
Cíl: sestavit posádky z nejlepších individuálních závodníků.
Při závodech se bude testovat jak individuální výkonnost, tak také výkon v sestavených posádkách, a tyto závody
NEJSOU součástí domácí klubové termínové listiny.
Další kroky:
1.

2.
3.

Vybrané posádky SA budou nominovány na MR Duisburg a ME Lucern. Pokud budou dosažené
výsledky uspokojivé, potom budou posádky potvrzeny pro MS Linz. Pokud ne, potom bude
následovat další výběr nebo změny v sestavě jednotlivých posádek před konečnou nominací na MS,
která bude zveřejněna po III SP (Rotterdam).
Vybrané posádky U23 budou závodit na MR Duisburg. Ve výjimečných případech je možnost pro
posádky U23 závodit na ME SenA.
Na základě analýzy dosažených výsledků budou závodníci kategorie U23 buď:
• Vybráni na MR Bled a na MS U23 a ME U23.
• Podstoupí další testování a výběr do posádek a poté budou vybráni MR Bled a na MS U23 a
ME U23.
• Vybráni na MR Bled a na ME U23.
• Vybráni pouze na MR Bled
• Nebudou vybráni.

ME U23
Závodníci, kteří nebudou přímo vybrání z KZ (výběr posádek) budou mít další příležitost dodatečné kvalifikace na
ME U23, dle následujících pravidel:
•
•
•

Potenciální posádky by se měli zúčastnit MR Bled.
K dispozici budou pouze disciplíny, které nebyly vybrány na základě předchozího testování.
Závodníci bez splněného ergo limitu dostanou další příležitost k jeho splnění.

•
•
•
•

Závodníci musejí být připraveni na možnost testování jak na párových, tak také na nepárových
disciplínách.
Úspěšní junioři mohou být zařazeni do přímého výběru na základě dohody s ÚTM.
Navrhovaný termín testování je čtvrtek/pátek 4-5.7 2019.
Další detaily výběru budou zveřejněny po KZ (výběr do posádek).

Výcvikové tábory reprezentačních týmů
VT a přesné datum konání nejsou stále potvrzeny, ale projděte si přiložený kalendář akcí pro vaše interní
plánování.
Termíny VT před KZ (výběr do posádek) jsou navržené tak aby respektovaly jednotlivé tréninkové bloky a budou
potvrzeny ve spolupráci s resortními středisky.
Navrhuji, aby prosincové VT (suchá příprava) bylo hrazeno ČVS, ostatní přípravné VT před KZ budou hrazeny
rezortními centry ve kterých se jednotliví závodníci připravují.
VT po KZ bude pro vybrané posádky hrazeno ČVS.
Pokud nebude dopředu dohodnuto jinak, pak očekávám od závodníků, že se zúčastní všech VT na které budou
pozváni.

Simon Cox
Říjen 2018

