
DALŠÍ POSTUP NOMINACÍ NA REPREZENTAČNÍ AKCE 

V KATEGORIÍCH JUNIOREK, JUNIORŮ A DOROSTU 

 

Adepti reprezentace z mládežnických kategorií v sobotu 6. 4. úspěšně absolvovali jejich první oficiální 

test na vodě v roce 2019, MČR na dlouhé dráze. Po mnoha letech, kdy se tento distanční závod konal 

ve Vraňansko-Hořínském plavebním kanále, bylo místo závodu z technických důvodů přesunuto do 

Štětí. Závodníci se tedy museli vypořádat s novou tratí závodu a vedli si dobře. Gratuluji všem 

medailistům k úspěšnému vstupu do sezony a dovolím si vyzvednout výkony závodnic v disciplíně skif 

juniorek.  

 

Dalším testem adeptů reprezentace na vodě (u mládežnických kategorií) jsou kontrolní závody, které 

se uskuteční 19. – 21. 4. 2019 v Račicích.  

Nominace na KZ u juniorek a juniorů se řídí dokumentem „Požadavky na zařazení do reprezentačního 

družstva juniorů pro rok 2019“.  

V rámci DK, mohou být na KZ v kategorii juniorů a juniorek akceptovány přihlášky od závodníků a 

závodnic z kategorií dorostu, kteří splní všechny podmínky dle „Požadavků na zařazení do 

reprezentačního družstva juniorů pro rok 2019“ (tedy absolvovali všechny povinné juniorské testy, 

mají splněný limit na trenažéru apod.) a 

- na MČR dlouhá dráha se umístili do 3. místa v disciplíně 1x dci, 

- na MČR dlouhá dráha se umístili do 2. místa v disciplíně 2- dci, 

- na MČR dlouhá dráha se umístili do 6. místa v disciplíně 1x dky. 

V případě žádosti o udělení DK pro dorostence/dorostenku pro start na KZ v kategorii 

juniorů/juniorek mě prosím kontaktujte! 

 

Pro adepty juniorské reprezentace, kteří doposud nesplnili povinné limity na trenažéru je vypsán 

doplňkový test na trenažéru na 2000 metrů, který se uskuteční v Praze, 10. 4. 2019 v odpoledních 

hodinách.  

Na základě žádosti moravských trenérů se uskuteční stejný test 9. 4. 2019 v odpoledních hodinách, 

v Brně. 

Přihlášky na doplňkový test na 2000 metrů na trenažéru je dle zveřejněných pravidel třeba zaslat 

na e-mail kucera@veslo.cz do 7. 4. 2019. 

 

KZ DOROSTU 

V disciplíně 2-dci budou akceptovány přihlášky prvních 9 posádek 2-dci z MČR na DD 2019. 

V disciplíně 1xdci budou akceptovány přihlášky prvních 20 posádek 1xdci z MČR na DD 2019. 

Disciplína 1xdci může být doplněna dalšími závodníky z MČR na DD. 

http://www.veslo.cz/pozadavky-na-zarazeni-do-reprezentacniho-druzstva-junioru-pro-rok-2019
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V disciplíně 1xdky budou akceptovány přihlášky prvních 20 posádek 1xdky z MČR na DD 2019. 

Disciplína 1xdky může být doplněna dalšími závodnicemi z MČR na DD. 

Disciplíny v kategoriích dorostu mohou být doplněny o případné DK. 

Případné žádosti o DK na KZ posílejte na e-mail kucera@veslo.cz do středy 10. 4. 2019. 

Přesný seznam posádek, u kterých budou akceptovány přihlášky na KZ 2019 bude zveřejněn do 13. 4. 

Přihlášky na KZ jsou on-line, na internetových stránkách ČVS. Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 

 

 

V případě jakýchkoli otázek mě prosím kontaktujte. Vít Kučera 
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