V Praze dne 14. 9. 2016

TESTOVÁNÍ MLÁDEŽE V RÁMCI PROGRAMU 5 „PŘIJĎ VESLOVAT“

V říjnu se uskuteční kontrolní sraz žactva a dorostu 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 11. - 17. 10. 2016.
Testování je určeno pro kategorie žactva a dorostu, ročníky narození 2001 – 2005.
Závodníci/nice, ročník narození 2001, kteří se zúčastní závodu „Hradišťský šestikilák“ budou
započítáni do programu 5 i v případě, že se nezúčastní testování. Tyto závodníky je třeba uvést
v přihlašovací tabulce a jejich neúčast na testování napsat do poznámky (viz vzor přihlašovací
tabulky).
V případě, že závodník skončil s veslováním nebo nemůže ze zdravotních důvodů k testování
nastoupit, lze takového závodníka nahradit novým závodníkem ročník narození 2001 - 2005, který byl
registrován až po 12. 6. 2016. Tito závodníci musejí být registrováni do 30. 9. 2016. V případě nemoci
při závěrečném testování v říjnu je možné závodníka do programu zařadit, pokud startoval na
minimálně dvou regatách v období 1. srpen – 10. říjen a zároveň doloží lékařskou zprávu.
V případě, že na testování nebude startovat stejný počet žactva za daný klub jako po
kontrolním součtu z 12. 6. 2016, 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
Beroun
Brno
Hodonín

Místo testování
Stadion LOKO
ZŠ Vejrostova
Stadion u
Červených domků
Neratovice
III. ZŠ Neratovice
Pardubice
SG Pardubice
Praha
ZŠ Horáčkova
Přerov
ZŠ Velká Dlážka
Třeboň
Tyršův stadion
Ústí n. Labem
Městský atl. st.
Pozn.: * bude upřesněno

Datum
*
14.10.
17. 10.

zahájení
*
15:30
15:00

Koordinátor
Jaroslav Sehnoutka
Michaela Burešová
Pavla Svitáková

13. 10.
12. 10.
11. 10.
14. 10.
11. 10.
*

16:00
16:00
15:00
15:45
15:30
*

Petra Jermářová
Karel Kroulík
Vít Kučera
Pavel Vychodil
Martin Ille
Lukáš Pavlovský

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.
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu kucera@veslo.cz do 6. 10. 2016.
Jízdné bude proplaceno dle směrnic ČVS.

Zpracoval
Vít Kučera, ÚTM
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