
 
 

 
 
         V Praze 30. srpna 2012 
 
 
 
 
ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2013 (aktualizace k 28.11.2012) 
 
 
V souladu s platnou koncepcí ČVS bude systém výběru do SCM a systém rozdělování 
finančních prostředků následující.   
 
Zásadní změnou pro rok 2013 je zařazení závodníků věkové kategorie 19 – 22 let do systému 
SCM. Tato kategorie bude mít pro každý ročník své časové limity. Člen SCM věkové kategorie 
19 – 22 let nesmí být členem žádného jiného resortního centra. Členové SCM kategorie 19 - 
22 let budou na základě vstupního testu (6000 m trenažér) zařazeni do centra SCM na celý 
kalendářní rok. V případě neplnění povinných startů, testů, popř. nedostatečné závodní 
výkonnosti budou ze systému SCM vyřazeni. Za takového závodníka má právo ÚTM zařadit 
do SCM prvního nepostupujícího v pořadí. Celkový počet členů SCM bude stejný jako v roce 
2012.  
 

Zůstávají dva testy - na  trenažéru na přelomu roku a na vodě v dubnu.  
 
Systém rozdělení finančních prostředků jednotlivým SCM zůstává nezměněn. I nadále se 
přidělují dle průměrného počtu zařazených sportovců za období leden – duben a květen – 
prosinec. Finanční prostředky se počítají jako část určená na trenéry – dle tříletého 
klouzavého průměru platného od roku 2011 a dle výkonnosti v uvedených dvou testech (část 
určená na činnost). Další bonifikace nejsou (zrušena je bonifikace za MČR trenažér a KZ). 
 
První test je zásadní pro stanovení počtu závodníků v jednotlivých kategoriích (dosažený 
výkon se porovnává s tabulkovým časem příslušné kategorie); výsledek tohoto testu též 
vstupuje do výpočtu průměrného počtu zařazených sportovců pro účely stanovení 
trenérských míst a odměn. U tohoto testu je umožněn náhradní termín (pro nemoc nebo jiný 
závažný důvod). 
 
Druhý test je rozhodující pro diferenciaci zařazených sportovců do výkonnostních skupin na 
hlavní část roku (květen-prosinec). Může po něm dojít ke změnám v seznamu sportovců, 
avšak početní poměr jednotlivých kategorií zůstane stejný jako po zimním testu. Počty členů 
zařazených do jednotlivých SCM po tomto testu vstupují do výpočtu trenérských míst a 



odměn v následujících dvou letech. Tento test slouží zároveň jako nominační kritérium pro 
kontrolní závody na trati 2 km.  
 
 
Technické provedení: 
 
1. fáze výběru do SCM 

- test: 6000 m na trenažéru Concept2 (s pojízdným podvozkem)  
- termín: závěr předcházejícího kalendářního roku  
- váhové limity pro kategorie lehkých vah jsou 72,5 kg pro muže a 59 kg pro ženy 

- náhradní termín pro původně přihlášené a pak včas omluvené (nemoc nebo jiný 
závažný důvod) - začátek kalendářního roku  

 
- vybere se podle % tabulkového času 75 lidí + 5 dalších míst na základě „divoké 

karty“. Udělení DK může navrhnout ÚT nebo ÚTM 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 ÚT, ÚTM divokou 
kartu dalším v pořadí (76.-80.). Udělení DK schvaluje předsednictvo ČVS.   

 
- tabulkové časy (100%) pro řádný i náhradní termín: 
 
Test 
6000 m 

Věk sportovce 
15 16 17 18 19 20 21 22 

Muži 21:35 21:35 21:10 20:45 20:25 20:10 20:00 19:50 
Ženy 24:00 24:00 23:35 23:15 23:00 22:50 22:45 22:40 
Muži lv     21:00 20:45 20:35 20:25 
Ženy lv     23:45 23:35 23:30 23:25 

 
 
- na základě výsledků se stanoví přesné počty závodníků v jednotlivých kategoriích 

platné pro celý nadcházející rok; měnit se mohou už jen jména (na základě testu na vodě) 
 
- na rok 2013 musí závodníci věkové kategorie 19 – 23 let pro zařazení do SCM splnit 

tabulkový čas na 100%. 
 
- podle dosaženého výkonu se sportovci rozdělí do výkonnostních skupin A (100% a 

více), B (98 % a více), C (méně než 98%); tato klasifikace slouží pro rozdělení finančních 
prostředků na činnost v období leden-duben 

 
- výsledky sportovců startujících v náhradním termínu se započítávají až do druhé 

fáze výběru SCM (test na vodě) 
 
2. fáze výběru do SCM 
 

- test: MČR dlouhá trať (duben); starty v rámci věkové kategorie po 30 sekundách, 
pořadí na startu nasazuje ÚT, ÚTM (zejména podle výsledků 1. fáze výběru A MČR ERGO); 
startují nejprve 2- a po nich skify  



- pořadí sportovců v rámci kategorie se stanoví dle procentního odstupu od „zlatého 
času“ příslušné disciplíny; u závodníků na dvojkách je pomocným kritériem umístění na 
trenažéru (teoreticky se z 2- může do SCM dostat jen jeden závodník, v disciplíně 2- jři/jky se 
počítá posádce tabulkový čas ročníkově staršího člena posádky) 

 
- do SCM bude zařazen v jednotlivých kategoriích (dky, dci, jky, jři) stejný počet 

sportovců, jaký byl po 1. fázi výběru před udělením divokých karet, přičemž pro výpočet 
pořadí pro období květen – prosinec se sčítají procentuální výsledky z první a druhé fáze 
výběru. Závodníci kategorie 19 – 22 let budou v případě nedostatečné závodní výkonnosti ze 
systému SCM vyřazeni. 

- ÚTM může navrhnout předsednictvu ČVS 5 divokých karet do celkového počtu 80 
sportovců (bere v úvahu zejména výsledky z předchozího roku a z 1. fáze výběru) 

 
- tabulkové časy pro dlouhou trať voda (100%)  

6000m 
voda 15-16 let 17 let 18 let 

1x HOŠI 25:24 24:54 24:24 

2- HOŠI 24:12 23:44 23:16 

1x DÍVKY 28:03 27:40 27:17 

2- DÍVKY 26:40 26:18 25:56 

 
- podle dosaženého pořadí v rámci své kategorie a po udělení divokých karet se 

vybraní sportovci rozdělí do výkonnostních skupin A, B, C, přičemž se sčítají procentuální 
výsledky z první a druhé fáze výběru. Skupina A (200% a více), B (199,99 % - 196%), C (méně 
než 196%). Do skupiny C  budou zařazeni i držitelé divokých karet; tato klasifikace slouží pro 
rozdělení finančních prostředků na činnost v období květen – prosinec. 

 

 

finanční prostředky - rozdělení 
  
- ze sumy určené k rozdělení do jednotlivých SCM se 60% po ukončení 1. fáze rozdělí 

na trenéry dle dříve (2010/2011) schváleného klíče tříletých klouzavých průměrů. Zbytek je 
určen na činnost jednotlivých SCM. 

 
- 40% prostředků na činnost se rozdělí dle „lednových“ výkonnostních skupin tak, aby 

poměr prostředků určených na jednotlivce v A, B, C byl 12:10:8. 
 
- 60% prostředků na činnost se rozdělí dle „dubnových“ výkonnostních skupin, opět 

tak, aby poměr mezi závodníkem v A, B, C byl 12:10:8.  
 
Prostředky určené na činnost nejsou určeny přímo závodníkům, ale disponuje s nimi 

SCM dle schváleného rozpočtu a vlastní strategie tak, aby sloužily ke zvýšení sportovní 
výkonnosti zařazených sportovců. 

 
Zpracoval : Kubrycht Libor 
Schválilo předsednictvo ČVS 10/2012 
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