
 
 
 

Informace k testování v Račicích (17.3 6000m ergometr C2)  
a ve Štětí (18.3 distanční závod na 6km) 

 
 
Jedná se o dvoudenní testování. Sobotní test na ergometru i nedělní distanční závod jsou povinnou 
součástí výběru do reprezentace ČVS. 
Ubytování a stravování během víkendu je v režii klubů, za které veslaři startují. 
Potvrzení o účasti závodníků pošlete nejpozději do neděle 11. 3. 2018 na email michal@vabrousek.cz 
 
Povinná schůzka trenérů nebo zástupců klubů je v sobotu 17. 3. 2018 v 9:00 v konferenční místnosti SC 
Račice. 
 
Test na 6000m ergometr Concept2 (pojízdný podvozek) 
Datum: sobota 17. 3. 2018 
Místo: místnosti cateringu SC Račice 
Předpokládaný start první skupiny: 10:00  
Vážení závodníků v kategorii LV bude probíhat od 8-9h v SC Račice 

 muži LV 75kg 

 ženy LV 61kg 
Pravidla pro doprovod: v prostoru testování je povolena účast maximálně jednoho trenéra na každého 
závodníka a je zakázána jakákoliv podpora závodníka. 
 
Distanční test na 6000m Liběchov - Štětí  
Datum: neděle 18. 3. 2018 
Místo: trať na řece Labe (viz. mapa) 
Předpokládaný start první posádky: 11:00 
Startuje se ve třicetivteřinových intervalech po jedné lodi (2-M, 1xM, 1xMLV,1xŽ,1xŽLV). 
Vážení závodníků LV: pro nedělní distanční test nebude prováděno. 
Předjíždění na trati: dojížděná loď musí umožnit předjetí rychlejší lodi vybočením na pravou ruku (na 
vnější stranu oblouku případné zatáčky). 
Pravidla pro doprovod: během testu je zakázána jakákoliv podpora závodníka (povzbuzování, pokyny, 
pískání) případné porušení tohoto pravidla bude penalizováno dle uvážení ÚT. 
 
Současně bude odděleně probíhat testování závodníků, kteří nesplnili požadované kritéria pro výběr do 
reprezentačních týmu senA a U23, ale bojují o zařazení do akademického výběru pro AMS 2018. 
Závodníci testovaní pro reprezentační výběr, kteří splňují kritéria pro start na AMS 2018 (věk do 25 let a 
platné potvrzení o studiu na VŠ) mají také možnost být zařazeni do nominace na AMS 2018 
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Situace při nastupování do lodí z depa  

 

Virtuální startovní čára distančního testu Liběchov - Štětí 



Mapka celé závodní trati distančního testu Liběchov - Štětí 


