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Informace k výběru a strategii pro ME U23 v 2018 

Termín akce: 2. - 3.9. 2018 

Závodníci nominovaní na MS U23 2018 jsou automaticky a přednostně nominovaní také na 

ME U23 2018 a kromě případů výrazného poklesu výkonnosti, posádky zůstanou 

nezměněny. 

Vypsané disciplíny na ME U23 v 2018:  

(M) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 4+, 8+  (MLV) 1x, 2x, 4x, 2- 
(Ž) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 4+, 8+   (ŽLV) 1x, 2x, 4x, 2- 
Disciplíny, které nebudou nominovány na MS U23 v 2018: Závodníci, kteří splní následující 

kritéria, budou mít příležitost se zúčastnit dalšího výběru. 

1) Závodníci pozvaní na dubnové KZ, kteří následně nebudou nominování do týmu pro MS U23, 

jsou automaticky vybraní pro KZ Račice 28.-29.7.2018 (výběr do jednotlivých posádek a 

testování na vodě, bez testu na ergometru C2) 

2) Závodníci, kteří nezískají pozvánku na dubnové KZ, mají také možnost se zařadit do výběru 

posádek pro ME U23, ale musí splnit nominační Krok číslo 1 (test na 2km ergo C2) 

3) Závodníci, kteří jsou poslední rok v kategorii U23 musí splnit původní nastavené limity 

s ohledem na fakt, že v další sezóně budou již v kategorii seniorů A.  

Maximální hmotnost závodníků LV: 

MLV: 71,5kg,  

ŽLV: 60,5kg   

vážení bude probíhat 1x denně 2h před prvním veslařským závodem dne (před testem na 

ergometru C2 se vážit nebude). 

 

Krok č. 1 

Kvalifikační časy na ergometru C2, které musí být splněny 28.7 2018 pro pozvánku do dalšího 

testování na vodě *): 

Ž 19-21 let     pod 7:20            Ž 22 let   pod 7:17 
M 19-21 let    pod 6:20  M 22 let  pod 6:16 
ŽLV 19-21 let  pod 7:39  ŽLV 22 let  pod 7:35 
MLV 19-21 let  pod 6:34  MLV 22 let  pod 6:30 

 

*) Příklad pro vysvětlení: pokud je stanoven limit např. 6:20, pak pro jeho splnění je třeba 
dosáhnout času max. 6:19,9. Čas 6:20,0 už nestačí. 
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Krok č. 2 

Úspěšní závodníci z kroku č. 1 budou testovaní na vodě pro možnou nominaci do týmu pro ME 

U23 společně se závodníky, kteří získali pozvánku na dubnových KZ, ale nebyli vybraní do týmu 

pro MS U23. 

Poznámka: ME U23 je příležitostí pro méně zkušené a nováčky v seniorské kategorii závodit 

v mezinárodní konkurenci. Proto jsou pro výběr do týmu pro ME U23 nastavena nižší 

výkonnostní kritéria a bude přihlíženo k potenciálu a možnostem růstu jednotlivých závodníků. 

 

 

Sestavil:  Simon Cox, ÚT ČVS, 1/2018 
Projednáno:  Předsednictvem ČVS per-rollam, 7.2.2018 


