V Praze 19.9.2011
Identifikační test pro výběr do systému SCM na sezónu 2011-2012
Identifikační test na ergometru Concept2 na 6000m se bude konat 3.12.2011
v tělocvičně loděnice VK Olomouc a 4.12. 2011 v tělocvičně veslařské loděnice TJ Bohemians.
Pro potřeby výběru do SCM bude hodnoceno pořadí všech závodníků dle % dosaženého času
vzhledem k tabulkovému času. Test je prováděn na pojízdných podložkách od C2.
Do SCM bude na základě trenažérového testu přijato na období leden – duben 75 lidí
+ 5 dalších míst na základě „divoké karty UTM“. Udělení DK může navrhnout UTM těm
sportovcům, kteří měli v předchozím roce vysokou veslařskou výkonnost a u nichž je dobrá
výkonnostní perspektiva; ze závažného důvodu test neabsolvovali v řádném termínu. Pokud
tací nejsou, navrhne ÚTM divokou kartu dalším v pořadí (76.-80.). Udělení DK schvaluje
předsednictvo ČVS.
Tabulkové časy pro 6000m C2
6000m
Concept2
LIMIT HOŠI
LIMIT DÍVKY

15 let
21:35
24:00

16
21:35
24:00

17
21:10
23:35

18
20:45
23:15

Přihlášky na ID test zasílejte na email libor.kubrycht@gmail.com a veslo@cstv.cz do
18.11. 2011 v excelové tabulce ve formátu: klub, příjmení, jméno, ročník narození. Test je
určen pro závodníky veslařských klubů/oddílů ČVS ročníků narození 1994,1995,1996,1997.
Test je určen pouze pro držitele českého státního občanství. Podmínkou připuštění k testu je
předložení platného registračního průkazu ČVS s platnou lékařskou prohlídkou.
Časový program bude upřesněn dle počtu přihlášených závodníků do 22.11.2011, kdy
bude vyvěšen na www.veslo.cz v sekci mládež/sportovní centra mládeže.
Do prostoru testů (tělocvična) bude mít přístup pouze testovaný závodník a
maximálně 1 osoba doprovodu (trenér nebo trenérem pověřená osoba). V rámci testování
bude probíhat povinné antropometrické měření pracovníky CASRI.

V případě neúčasti na testování ze zdravotních důvodů je potřeba doložit lékařskou
zprávu, aby byl závodník připuštěn na náhradní test, který se bude konat v lednu 2012.
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