
 

 

 

          V Praze 16.9.2013 

 

TESTOVÁNÍ MLÁDEŽE V RÁMCI PROGRAMU 5 „Přijď veslovat“ 

 

Již podruhé se v říjnu 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 9.10. (Praha – stadion E. Rošického – pro oblast Vltava), 10.10. (Praha – stadion 

E. Rošického – pro oblast Labe) a 11.10. (Přerov – stadion ZŠ Svisle) 

Testování je určeno pro kategorie mladšího a staršího žactva, které bylo započítáno pro příjem 

dotace z programu 5. Z důvodů červnových povodní jde o veškerou klubovou mládež registrovanou 

na ČVS k 10.6.2013. Testováno bude i žactvo starší, které v lednu 2014 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 

10.6.2013.  

V případě, že na testování nebude startovat stejný počet žactva za daný klub jako po kontrolním 

součtu z 10.6.2013, bude následně snížen zbytek dotace zasílané na klub z programu 5. 

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 a registrační průkazy sportovců. 

 

 

 



Časový program testování : 

 

9.10.2013 Praha – stadion E. Rošického (Atletická 100/2, Praha 6) 

 14:30  prezence (oblast Vltava)  

 14:45   rozdělení do skupin, začátek testování 

 17:00 konec testování 

 

10.10.2013  Praha – stadion E. Rošického (Atletická 100/2, Praha 6) 

 14:30  prezence (oblast Labe)  

 14:45   rozdělení do skupin, začátek testování 

 17:00 konec testování 

 

11.10.2013 Přerov  - Základní škola Svisle, Svisle 13, Přerov 750 02 

 14:30  prezence (oblast Morava)  

 14:45   rozdělení do skupin, začátek testování 

 17:00 konec testování 

 

S SEBOU JE NUTNÉ MÍT REGISTRAČNÍ PRŮKAZY SPORTOVCŮ, 

TRENÉŘI STOPKY, METR, PŘIPÍNACÍ ŠPENDLÍKY NA STARTOVNÍ 

ČÍSLA (ALESPOŇ TŘI NA ZÁVODNÍKA).  

 

 

Jak se dostanete na Stadion E. Rošického? – bus : č. 176, 143, tram 22, 25 

Jízdné bude proplaceno dle směrnic ČVS. 

 

 

https://maps.google.cz/maps?q=Z%C3%A1topkova+100/2,+Praha&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&ei=Hr82Ut2RFqfZ4ASmzoDwCg&ved=0CAoQ_AUoAg
https://maps.google.cz/maps?q=Z%C3%A1topkova+100/2,+Praha&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&ei=Hr82Ut2RFqfZ4ASmzoDwCg&ved=0CAoQ_AUoAg
http://mapy.cz/#x=17.460085&y=49.448703&z=17&d=firm_359083_1&t=s&q=z%25C5%25A1%2520svisle&qp=10.913172_47.934897_17.283706_51.605060_6

