V Praze dne 17. 9. 2014

TESTOVÁNÍ MLÁDEŽE V RÁMCI PROGRAMU 5 „PŘIJĎ VESLOVAT“

V říjnu se uskuteční kontrolní sraz žactva zahrnutého do programu 5 „Přijď veslovat“. Účelem
testování je jak kontrola počtu žactva v daných klubech, tak i vytvoření databáze, která bude sloužit
k porovnávání výkonnosti veslaře v jednotlivých kategoriích a k mapování rozvoje jedince.
Testování proběhne 16. - 19. 10. 2014.
Testování je určeno pro kategorie mladšího a staršího žactva, které bylo započítáno pro
příjem dotace z programu 5. Testováno bude i žactvo starší, které v lednu 2015 přechází do
dorostenecké kategorie.
V případě, že závodník skončil s veslováním nebo nemůže ze zdravotních důvodů k testování
nastoupit, lze takového závodníka nahradit novým žákem/žákyní, který byl registrován až po 15. 6.
2014. Tito závodníci musejí být registrováni do 26. 9. 2014. V případě nemoci při závěrečném
testování v říjnu je možné dítě do programu zařadit, pokud startovalo na minimálně dvou regatách v
období 1. červenec – 12. říjen a zároveň doloží lékařskou zprávu.
V případě, že na testování nebude startovat stejný počet žactva za daný klub jako po
kontrolním součtu z 15. 6. 2014, bude následně snížen zbytek dotace zasílané na klub z programu 5.
Na základě požadavků oddílů a klubů na trenérské radě ČVS ze dne 26. 4. 2014 je klubům
umožněno testování po regionech.
Tabulka – seznam míst testování
Město
Brno
Hodonín
Neratovice
Pardubice
Praha
Přerov
Třeboň

Místo testování
ZŠ Vejrostova
*
*
SG Pardubice
ZŠ Horáčkova
ZŠ Velká Dlážka
Tyršův stadion

Pozn.: * bude upřesněno

Datum
17. 10.
17. 10.
*
16. 10.
16. 10.
17. 10.
17. 10.

Zodpovědná osoba
Miroslav Možný
Pavla Svitáková
Pavel Knob
Roman Gwozdiak
Vít Kučera
René Vondrák
Martin Ille

Testovat se bude běh na 60 metrů, pětiskok snožmo, hloubka předklonu a běh na 1000
metrů.
K testování bude nutná účast placených trenérů z programu 5, registrační průkazy
sportovců a spínací špendlíky na startovní čísla (alespoň tři na závodníka). Trenéři zajistí stopky a
metr.
Jízdné bude proplaceno dle směrnic ČVS.
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