12.3 2019

Informace k testování o víkendu 16/17 března 2019
Pro více informací o Vašem startu si prosím přečtěte rozlosování.
Ujistěte se, že máte nastudovány veškeré informace, které již byly zveřejněny na webových stránkách ČVS
Upřesňující informace:
















Vážení závodníků v kategorii lehkých vah se bude konat 2 hodiny před startem dané kategorie.
Vážení bude probíhat po oba testovací dny (v sobotu i v neděli).
Nedělní vážení bude probíhat v cílové věži Labe aréna Račice.
Závodníci si musí zajistit vlastní startovní číslo pro nedělní test.
Sobotní test na ergometru musí být úspěšně dokončen, aby závodník mohl startovat v nedělní části testování na
vodě.
Prosím prostudujte si informace o detailech pro rozveslování, start a správné provedení otáčky pro nedělní test,
které budou zveřejněny v sobotu.
Rozestupy mezi posádkami na startu jsou stanoveny na 1 minutu.
Lodě musí být připraveny a stát v určený startovní čas před startovní čarou (startovní čára prvního úseku je na
úrovni cílové čáry veslařské dráhy Labe aréna Račice). Na startovní povel “GO” lodě odstartují a čas se začne
zaznamenávat při projetí startovní linie.
Konec prvního úseku bude na metě 100m před startovními bloky (po 1900m).
Poté lodě mají MAXIMÁLNĚ 1 minutu na provedení otočky a přípravu na start druhého úseku.
Posádky budou penalizovány, pokud čas jejich otočky překročí jednu minutu.
Posádky budou do druhého úseku opětovně odstartovány na povel „GO“, kdy startovní čára bude na úrovni
předchozí cílové čáry (100m pod startovními bloky) a čas bude zaznamenaný při projetí této linie.
Cíl druhého (posledního) úseku bude na cílové čáře u věže Labe aréna Račice.
Není povoleno vyveslování na vodě. Po dokončení testu musí posádky přistát u pontonů a pro vyjetí bude možné
použít ergometrů ČVS v depu lodí.

Při rozveslování na vodě je potřeba brát ohled na posádky, které již budou na trati testu.
Během obou testů je zakázáno vést nebo jakkoliv povzbuzovat a komunikovat se závodníky.
Pro případné dotazy mě prosím kontaktujte na: simon.cox@veslo.cz
Pojištění lodí není na zodpovědnosti ČVS a posádky startují na vlastní nebezpečí.
Simon Cox
Performance Director

