
 
 
 
Vypsání prvního distančního vytrvalostního závodu na 6000m Štětí sobota 4.3 2017 a 
testu na 6000m na ergometru Concept2 v neděli 5.3 2017 ve Sportcentru Račice 
 
Jedná se o dvoudenní testování. Závod a test jsou povinnou součástí výběru do reprezentace 
ČVS a jsou určeny pro všechny veslaře a veslařky s ambicemi na účast v národním týmu 
seniorů a seniorů B (U23) v sezóně 2017. 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do neděle 26.2 2017 na email: michal@vabrousek.cz ve formě:  
 
kategorie (1xM,1xMLV, 2-M, 1xŽ, 1xŽLV) příjmení, jméno, rok narození, klub  
 
Distanční závod 6000m Štětí  
Datum: sobota 4.3 2017 
Start první posádky: 11:00 
Startuje se po třicetivteřinových intervalech po jedné lodi (2-M,1xM,1xMLV,1xŽ,1xŽLV). 
Přesný časový program bude stanoven po přihláškách. 
Schůzka zástupců: SC Račice v 8:00, po schůzce budou vydána startovní čísla. 
Losování výkonnostních skupin a jejich nasazení určí ústřední trenér. 
Vypsané disciplíny: dvojka bez kormidelníka muži, skif muži, skif muži LV, skif ženy, skif 
ženy LV 
Vážení závodníků a závodnic v kategorii LV bude v SC Račice v 9:00-9:30  
hmotnost LV: muži 75kg, ženy 62kg 
trať: 6000m na řece Labe viz mapa trati 
Předjíždění na trati: dojížděná loď musí umožnit předjetí rychlejší lodi vybočením na pravou 
ruku (na vnější stranu oblouku případné zatáčky). 
Pravidla pro doprovod: během závodu je zakázána jakákoliv podpora závodníka. 
(povzbuzování, pokyny, pískání, navigování ze břehu) případné porušení tohoto pravidla 
bude penalizováno dle uvážení ÚT. 
Výsledková listina bude zveřejněna na www.veslo.cz a dle možností pořadatele v cílovém 
prostoru. 
 
Test na 6000m ergometr Concept2 (pojízdný podvozek) 
Datum: neděle 5.3 2017 
Předpokládaný start první skupiny: 9:00 (skupiny po 10 závodnících, nasazení určí ÚT dle 
výsledků sobotního závodu) 
Vážení závodníků a závodnic v kategorii LV bude v SC Račice v 7:00-7:30  
hmotnost LV: muži 75kg, ženy 62kg 
Místo: SC Račice – bude upřesněno 
Pravidla pro doprovod: v prostoru testování je povolena maximálně jedna osoba doprovodu 
závodníka, během testu je zakázána jakákoliv podpora závodníka (povzbuzování, pokyny, 
pískání) případné porušení tohoto pravidla bude penalizováno dle uvážení ÚT  



 
Případné změny budou oznámeny na stránkách www.veslo.cz 
 
 
Simon Cox 

ústřední trenér ČVS 
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