
KONTROLNÍ ZÁVODY MLÁDEŽE, RAČICE 11. – 12. 7. 2020 

 

Kontrolní závody juniorů a juniorek 

Kontrolní závody jsou vypsány v disciplínách 1x jři, 1x jky a 2- jři. 

Pozvání na KZ juniorů a juniorek se řídí dokumentem „Požadavky na zařazení do reprezentačního týmu 
juniorů“, jehož aktuální verzi najdete zde.  

Na základě výsledků testování v Uherském Hradišti (5. – 6. 10. 2019) a testování na 2 km na veslařském 
trenažéru byl stanoven základní poměr mezi závodníky z oblastí Morava a Jižní Čechy (test v Otrokovicích, 13. 6. 
2020) a závodníky z oblastí Labe a Vltava – mimo Jižní Čechy (test ve Štětí, 14. 6. 2020). Poměr (Morava + JČ) : 
(Labe + Vltava - JČ ) je 5:11 v kategorii juniorů i v kategorii juniorek. Tento poměr je jedním z podkladů pro 
pravidla pozvání na KZ juniorů a juniorek. 

Postup dorostenců a dorostenek na KZ juniorů/juniorek je možný, pokud daný závodník/závodnice 
splnil všechny požadavky (viz. výše uvedený dokument) a zároveň v závodě 6 km na vodě (13. nebo 14. 6. 2020) 
předvede výkon dávající podklad pro start mezi juniory/juniorkami. Pak mu může ústřední trenér mládeže 
udělit divokou kartu pro start na KZ juniorů a juniorek. 

 

Kontrolní závody dorostu 

Kontrolní závody jsou vypsány v disciplínách 1x dci, 1x dky a 2- dci. 

Po uvolnění vládních opatření k epidemii COVID-19 je možné sloučit kontrolní závody dorostu a 
juniorů. V květnu proběhla anketa mezi kluby a ve většině zaslaných odpovědí kluby preferovaly sloučení KZ 
dorostu a juniorů v termínu 11. – 12. 7. 2020.  

Kontrolní závody dorostu a juniorů proběhnou společně v termínu 11. – 12. 7. 2020. 

 

Postupové klíče na kontrolní závody dorostu 

Na základě výsledků testování v Uherském Hradišti (5. – 6. 10. 2019) byl stanoven základní poměr mezi 
závodníky z oblastí Morava a Jižní Čechy (test v Otrokovicích, 13. 6. 2020) a závodníky z oblastí Labe a Vltava – 
mimo Jižní Čechy (test ve Štětí, 14. 6. 2020). Poměr (Morava + JČ) : (Labe + Vltava - JČ ) je 7:7 v kategorii 
dorostenců a 6:8 v kategorii dorostenek. Tento poměr je jedním z podkladů pro postupové klíče na KZ dorostu. 

 Postupové klíče na kontrolní závody dorostu 
disciplína                                      1xdci    2-dci   1xdky  
postup z Otrokovic (13. 6.)        prvních 7                    první 4     prvních 6  
postup ze Štětí   prvních 7                    první 4     prvních 8     
  
Dále budou na KZ dorostu pozvány posádky na základě DK ÚTM. 

Na KZ dorostu se předpokládá účast až 24 lodí v disciplínách 1xdci a 1xdky.              

Výsledky KZ budou posuzovány podle pořadí ve finálových jízdách. Kontrolní závody proběhnou podle 
postupových klíčů "FISA" (rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále A, B, C, D).  

V případě malého počtu lodí v některé disciplíně, může ÚTM rozhodnout o změně závodního systému 
v dané disciplíně. 

 

Zpracoval Vít Kučera 


