
INFORMACE PRO ODDÍLY K DRUHÉ FÁZI VSTUPNÍCH TESTŮ DO SYSTÉMU SCM 
 

 
- test: 6000 m na trenažéru Concept2 (s pojízdným podvozkem) 

 

- test proběhne 6. 12. 2014 v loděnici Bohemians Praha a 7. 12. 2014 v Olomouci 

 
- přihlášky do 30. 11. 2014 na e-mail: kucera@veslo.cz 

 
- kategorie dorostu ročník 2000 se testování zúčastnit nemůže 

 

- Na základě výsledků druhé fáze se stanoví přesné počty závodníků v jednotlivých 

kategoriích. Do těchto počtů budou dosazeni závodníci z daných kategorií na 

základě součtu procentuálních výsledků první a druhé fáze přístupových testů. 

 
- Rozdělení kategorií 

kategorie ročníky narození 

dorostenci 1999 

dorostenky 1999 

junioři 1997, 1998 

juniorky 1997, 1998 

muži senioři B 1993 - 1996 

ženy seniorky B 1993 - 1996 

 
- dosažený výkon se porovnává s tabulkovým časem příslušné kategorie 

 
- Pro adepty SCM, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit tohoto testu 

v řádném termínu, je vypsán náhradní termín testu 18. 12. v Pardubicích. Potvrzení 
od lékaře zašle omluvený adept SCM před termínem konání řádného testu na 
sekretariát ČVS. 
 

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

Test 
6000 m 

Věk sportovce 

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“.  

Žádost o udělení divoké karty zasílá zástupce oddílu na e-mail: kucera@veslo.cz do 
7. 12. 2014.  



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“).  

 
 
 
 

Zpracoval: Vít Kučera 
Tel.: 777 602 942 
e-mail: kucera@veslo.cz 


