Jednání trenérské rady Českého veslařského svazu
se sídlem: Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6
Datum: 24. 9. 2016, od 17:30
Místo konání: Konferenční místnost SC Račice (vedle síně slávy)
Pozvaní: trenéři dorostu a juniorů, trenéři SCM
Pozvaní hosté: J. Johánek, D. Macháček
Zápis: V. Kučera
Program TR:
1.

Závodní sezona 2016
Krátká rekapitulace průběhu závodní sezony 2015/16.
Juniorský reprezentační tým dosáhl na MSJ výborných výsledků v podobě tří medailí z velkých disciplín.
Vyzdvižení práce závodníků, osobních trenérů a zejména trenérů reprezentačních posádek.

2.

Testování mládeže v programu „Přijď veslovat“
Testování proběhne 11. – 17. 10. 2016. Testování po regionech: Beroun, Brno, Hodonín, Neratovice,
Pardubice, Praha, Přerov, Třeboň, Ústí n. Labem.
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.
Do programu budou započítáni pouze registrovaní závodníci.
Pokud bude za klub/oddíl startovat nižší počet závodníků, než na mistrovství oblasti, pak bude klubu
krácena poslední část dotace.
Přihlášky do 6. 10. na e-mail kucera@veslo.cz

3.

Zimní pohár mládeže
V roce 2016/17 proběhne druhý ročník poháru soutěží ve všestrannosti pro děti, ročníky narození
2003 – 2008.
Soutěže: Lounský triatlon 19. 11.2016, Roudnický trojboj 3. 12. 2016, Štětský čtyřboj 21. 1. 2017,
Hodonínský žákovský trojboj 18. 2. 2017, Olomoucký triatlon 11. 3. 2017.
Pohár jednotlivců a pohár oddílů.
Kategorie budou hodnoceny po ročnících.

4.

Akademie veslování
Informace Michala Kurfirsta o projektu „Akademie veslování“. Výsledkem projektu bude mimo jiné
metodický materiál pro práci s dětmi.
Hledáme zájemce z řad zkušených trenérů mládeže, kteří by rádi na tomto projektu spolupracovali.
Akademie bude úzce spolupracovat s metodickou komisí ČVS.
Hledáme osobu pro obsazení pozice hlavního trenéra Akademie Veslování. Přihlásit se je možné na
e-mail info@labearena.cz

5.

Základní informace k seniorské reprezentaci
Od 1. 11. 2016 nastupuje na pozici ÚT Simon Cox. V případě jakýchkoli otázek ohledně seniorské
reprezentace můžete kontaktovat Michala Vabrouška (michal@vabrousek.cz, 603478496), který úzce
spolupracuje s ÚT.
Prvním testem všech adeptů seniorské reprezentace bude závod na 6000 metrů, který se uskuteční 15.
10. 2016 v rámci Memoriálu J. Ondráka. Test proběhne pro všechny na skifech.
Závodníci, kteří budou přijati do SCM 2017 na základě výsledků MSJ 2016, mají povinnost startovat v
závodě „Hradišťský šestikilák“. Předsednictvo ČVS bude žádáno o výjimku z tohoto pravidla.
Závodníci/nice, ročník narození 1998, kteří budou do SCM přijati na základě výsledků MSJ 2016 a budou
startovat v závodě „Memoriál J. Ondráka“ by pak neměli povinnost startovat v závodě „Hradišťský
šestikilák“.

6.

Program reprezentačního družstva juniorů pro rok 2017
Povinné závody, testy a VT:
Hradišťský šestikilák
povinná účast všech adeptů juniorské reprezentace
VT Račice 5.–7. 11. 2016 pozvání na základě výsledků Hradišťského šestikiláku, případně MSJ 2016
6000 m na trenažéru
ID test SCM
26. 11. Olomouc, 27. 11. Praha, 14. 12. Pardubice
březnový test na 6000 m dobrovolný
2x 2000 m na trenažéru MČR na trenažéru + 1 závod z poháru v jízdě na trenažéru
MČR v jízdě na trenažéru je povinné pro všechny členy SCM a adepty juniorské
reprezentace
2x test ANP
3. 11. Praha, 5. 11. Račice (pro účastníky VT) a 6. 11. Olomouc
2. 3. Praha, 4. 3. Praha (pro účastníky VT) a 5. 3. Olomouc
VT Praha 4. – 6. 3. 2017 Pozvání na základě výsledků testování a závodů.
MČR na dlouhé dráze
8. 4. 2017 - termín bude potvrzen
Kontrolní závody
22. – 23. 4., na 1x a 2Na KZ budou pozváni závodníci, kteří absolvují všechny povinné závody, testy
a výcvikové tábory (na něž budou pozváni) v období říjen 2016 – duben 2017.
Nominace na KZ na základě výsledků MČR na dlouhé dráze, případě na
základě udělení DK ÚTM.
VT 22. 4. – 1. 5. 2017
Sestavování posádek pro MR Mnichov na základě výsledků KZ a testů a závodů
z období říjen 2016 – duben 2017
MR Mnichov
5. – 7. 5. 2017, závěrečný test před MEJ
VT 11. – 17. 5. 2017
Závěrečná příprava na MEJ
Povinná účast všech nominovaných na MEJ.
MEJ 18. – 21. 5. 2017
Krefeld
KZ II. 17. – 18. 6. 2017
Kontrola individuální výkonnosti členů reprezentačního družstva
Na KZ II. bude navazovat VT, na kterém budou sestavovány posádky pro MSJ.
Výcvikové tábory před MSJ
4. – 29. 7. 2017.
MSJ 2. – 6. 8. 2017
Trakai
Povinná účast na výcvikových táborech, bude-li závodník pozván.
Dotaz: Je možné nahradit KZ II. nominačním závodem na MČR juniorů.
Odpověď: KZ II. má sloužit k ověření individuální výkonnosti u členů juniorského reprezentačního
družstva. MČR je k tomuto účelu nevhodné.

7.

Reprezentační družstvo juniorů – systém vedení
Od podzimu 2016 budou ustanoveni reprezentační trenéři juniorského družstva.
Reprezentační trenéři
- celoroční spolupráce s juniorským týmem
- účast na výcvikových táborech
- celoroční spolupráce s ÚTM
- spolupráce s ÚTM při stanovení strategie u jednotlivých skupin
reprezentačního družstva
-sestavování a vedení družstva, případně velkých posádek
Otázka: Bude na pozici reprezentačních trenérů vypsáno výběrové řízení?
Odpověď: Výběrové řízení bude vypsáno, pokud ho bude vyžadovat předsednictvo ČVS.

8.

Zimní výcvikový tábor SCM - Jizerské Hory
Pro členy SCM 2017
19. – 26. 2. 2017, hotel Montanie – vodní nádrž Souš
Dobrovolná účast, realizace jen při dostatečném zájmu. Spoluúčast 2200,- Kč/osobu.

9.

SCM v roce 2017
Pro ročníky narození 1997 - 2001
Vstupní podmínky a bonifikace za MEJ, MSJ a MS U23 stejné jako v roce 2016.
Dojde k částečným změnám u bonifikací za fyzické testy a KZ (pokud je schválí předsednictvo ČVS).
Testování v posilovně a v běhu je plánováno na 7. – 8. 1. 2017. Termín bude potvrzen.

10. Diskuze
SC Račice rozeslalo do klubů žádost o zaslání předběžného odhadu na potřeby ubytování jednotlivých
oddílů v roce 2017. Odhad je potřeba k vytvoření systému přidělování ubytovacích kapacit. Bohužel
zatím odpovědělo jen několik klubů. Odpovědi na e-mail od S. Hanouskové ze dne 15. 9. prosím zašlete
na: simona.hanouskova@labearena.cz

Zapsal: V. Kučera

