
 
 

 
 
         V Praze 12. srpna 2014 

 
 
 

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2015 
 
 

Tento dokument popisuje systém výběru do SCM a systém rozdělování finančních prostředků 
SCM pro rok 2015. Systém je v souladu s platnou koncepcí ČVS.    

 
 
 

I. VSTUP DO SYSTÉMU SCM 
 
 
Pro vstup do SCM je nutné absolvovat dva testy - na vodě v říjnu 2014 a na trenažéru koncem 

kalendářního roku 2014. Výsledky prvního a druhého testu do SCM se sčítají a tento součet je 
rozhodující pro zařazení sportovců do systému SCM, diferenciaci zařazených sportovců do 
výkonnostních skupin a výpočet trenérských míst a odměn na celý kalendářní rok 2015.  

 

Zařazení sportovců do systému SCM navrhuje na základě posouzení výsledků vstupních testů 

ústřední trenér mládeže popř. ústřední trenér ČVS a schvaluje předsednictvo ČVS. 
 

 
 

II. TECHNICKÉ PROVEDENÍ VSTUPNÍCH TESTŮ 
 

 

Zájemci o zařazení do systému SCM se hlásí do obou vstupních testů prostřednictvím 

veslařských oddílů a klubů, ve kterých jsou registrováni.  

Účast na vstupních testech je hrazena účastníky resp. veslařskými oddíly a nelze pro tento 

účel použít prostředky na činnost SCM. 
Testů se mohou zúčastnit pouze občané české státní příslušnosti s platnou registrací u 

Českého veslařského svazu, ročníky narození 1993 - 1999. Kategorie dorostu ročník 2000 se testování 
zúčastnit nemůže.  

 
 
 
 
 



1. fáze výběru do SCM 
- test: 6000m voda – „Hradišťský šestiklák“ 
- termín: 11. 10. 2014. 
- přihlášky dle Celostátního vypsání veslařských soutěží do 29. 9. 2014 na     
http//regaty.veslo.cz 
- dosažený výkon se porovnává s tabulkovou rychlostí lodě příslušné kategorie   
- v disciplíně 2- jři/jky/M/Ž se počítá posádce tabulková rychlost pro ročníkově staršího člena 
posádky  
- ústřední trenér mládeže popř. ústřední trenér ČVS má právo nasadit jednotlivé posádky do 
výkonnostních skupin (zejména podle výsledků z předešlých závodů) 
 

- tabulkové rychlosti pro distanční závod na 6000 m voda (100%)  

Věk sportovce Dist. Závod 
6000 m 16 17 18 19 20 21 22 

M2- 4,13 4,21 4,30 4,37 4,44 4,50 4,56 

M1x 3,94 4,02 4,10 4,17 4,24 4,30 4,35 

W2- 3,75 3,80 3,86 3,91 3,96 4,00 4,04 

W1x 3,57 3,61 3,67 3,72 3,77 3,81 3,84 

LM2-    4,33 4,40 4,46 4,52 

LM1x    4,11 4,18 4,24 4,29 

LW1x    3,54 3,59 3,63 3,66 

 
2. fáze výběru do SCM 

- test: 6000 m na trenažéru Concept2 (s pojízdným podvozkem)  
- termín: závěr kalendářního roku 2014, termín a místo konání vstupního testu oznámí 
sekretariát ČVS nejpozději do 20. listopadu 
- uzávěrka přihlášek 7 dní před testem 
- dosažený výkon se porovnává s tabulkovým časem příslušné kategorie  
- účastníci testování jsou povinni prokázat se platným registračním průkazem ČVS 

- Pro adepty SCM, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit tohoto testu v řádném 

termínu, bude vypsán náhradní termín testu. Potvrzení od lékaře zašle omluvený adept SCM 

před termínem konání řádného testu na sekretariát ČVS. 
- na základě výsledků druhé fáze se stanoví přesné počty závodníků v jednotlivých 
kategoriích pro celý nadcházející rok 
 

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

Věk sportovce Test 
6000 m 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 

 
Po sečtení výsledků z první a druhé fáze se vybere podle dosaženého procentuálního skóre 

75 lidí (včetně závodníků SCM+) a 5 dalších míst na základě „divoké karty UTM“. Udělení DK může 
navrhnout ústřední trenér mládeže popř. ústřední trenér ČVS těm sportovcům, kteří měli 
v předchozím roce vysokou veslařskou výkonnost a u nichž je dobrá výkonnostní perspektiva a ze 
závažného důvodu jeden z testů neabsolvovali. Pokud tací nejsou, navrhne ÚTM divokou kartu dalším 
v pořadí (76. - 80.). Udělení DK schvaluje předsednictvo ČVS.  

 



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 (1. – 30. v pořadí), B (31. – 55. v pořadí), C (56. – 75. v pořadí + 5 dalších 
míst na základě „divoké karty UTM“). Tato klasifikace slouží pro rozdělení finančních prostředků na 
činnost v celém kalendářním roce. 

 
 
 

III. ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
 
Systém rozdělení finančních prostředků jednotlivým SCM zůstává nezměněn. Do výpočtů se 

započítávají i závodníci kategorie SCM+. 
 
Ze sumy určené k rozdělení do jednotlivých SCM se po ukončení 2. fáze rozdělí na trenéry 

60% prostředků, dle tříletého klouzavého průměru platného od roku 2011 (viz. Systém rozdělení 
finančních prostředků na trenéry SCM). Zbytek je určen na činnost jednotlivých SCM.   

 
Prostředky na činnost se rozdělí dle výkonnosti jednotlivců v uvedených dvou testech. Poměr 

rozdělení finančních prostředků určených na jednotlivce ve skupinách A:B:C je 12:8:4. 
 
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. 

 
 

 
IV. OSTATNÍ 

 
 

Sportovec může být ze SCM vyřazen v případech neplnění povinností člena SCM, 

dlouhodobého onemocnění, neplnění tréninkové evidence nebo jiného závažného důvodu (viz. 

„Statut člena SCM“). 

 

Proti rozhodnutí o nezařazení příp. vyřazení sportovce do resp. ze systému SCM se může 

veslařský oddíl do 30 dnů od rozhodnutí odvolat k předsednictvu ČVS. 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Kubrycht Libor 
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