
 

            

     schváleno předsednictvem ČVS 21. 3. 2017 
      normativ: 2017/03/05 

  

Český veslařský svaz (dále jen ČVS) vyhověl žádosti Slovenského veslařského svazu a 
v roce 2017 převzal pořadatelství závodů CEFTA. Vzhledem k tomuto faktu byla 
Předsednictvem ČVS schválena nová „Kritéria pro výběr závodníků do posádek ČVS na 
závody CEFTA“, normativ 2017/03/05. Normativ 2017/03/05 plně nahrazuje normativ 
2017/01/04 ze dne 18. 1. 2017. 

 

 
Kritéria pro výběr závodníků do posádek ČVS na závody CEFTA 

Brno, 12. 5. 2017 
 

Nominace na soutěž CEFTA bude probíhat na základě výsledků Kontrolních závodů 
ČVS (dále jen KZ). Posádky, které se budou pokoušet nominovat na závod CEFTA, musí 
startovat na KZ v dorostenecké kategorii.  Pozvané posádky z kategorie dci/dky mohou 
startovat na KZ Račice (22. – 23. 4. 2017) v kategorii juniorů/rek a pokusit se zařadit do 
juniorské reprezentace, pak se však již nemohou nominovat na závody CEFTA.  

Jelikož jsme v tomto roce pořadatelskou zemí, máme právo přihlásit dvě posádky 
v každé disciplíně. Na základě výsledků KZ Račice 2017 bude na závody CEFTA sestaven „TÝM 
A“ a „TÝM B“. Při nominaci do posádek nelze tyto dvě skupiny kombinovat (mimo případ 
onemocnění závodníka ze skupiny „TÝM A“). 

V případě onemocnění závodníka ze skupiny „TÝM A“, může ÚTM nemocného 
závodníka nahradit závodníkem ze skupiny „TÝM B“.  

Závodníci nominovaní do skupiny „TÝM B“ si na účast na závodech CEFTA budou 
přispívat ze svého rozpočtu.  

Do skupiny „TÝM B“ budou zařazeny jen konkurenceschopné posádky z KZ 2017 
v kategoriích dorostu. O výběru posádek do skupiny „TÝM B“ rozhoduje ústřední trenér 
mládeže (dále jen ÚTM).  
 



Nominace posádek na závody CEFTA bude následovná: 

TÝM A 

 Po skončení KZ uspořádá ÚTM trenérskou radu, kde vyzve 

- trenéry prvních sedmi posádek v kategorii skif dorostenci, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 1x, 2x, 4x- pro závody CEFTA  

- trenéry prvních sedmi posádek v kategorii skif dorostenky, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 1x, 2x, 4x- pro závody CEFTA 

- trenéry prvních pěti posádek v kategorii dvojka dorostenci, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 2-, 4-, 4+ pro závody CEFTA 

- trenéry prvních tří posádek v kategorii dvojka dorostenky, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 2-, 4- pro závody CEFTA 

 

V případě, že nedojde ke shodě na sestavení posádek, určí posádky ÚTM podle 

následujícího klíče:  

1x dci   první skifař dorostenec v KZ skif dorostenců 

1x dky   první skifařka dorostenka v KZ skif dorostenek 

2- dci   první dvojka dorostenců v KZ dvojka dorostenců 

2- dky   první dvojka dorostenek v KZ dvojka dorostenek 

2x dci  druhý a třetí skifař dorostenec v KZ skif dorostenců 

2x dky  druhá a třetí skifařka dorostenka v KZ skif dorostenek 

4x dci  čtvrtý, pátý, šestý a sedmý skifař dorostenec v KZ skif dorostenců 

4x dky  čtvrtá, pátá, šestá a sedmá skifařka dorostenka v KZ skif dorostenek 

4- dci  druhá a třetí dvojka dorostenců v KZ dvojka dorostenců 

4- dky  druhá a třetí dvojka dorostenek v KZ dvojka dorostenek 

4+ dci   čtvrtá a pátá dvojka dorostenců v KZ dvojka dorostenců 

 
O případném výběru náhradníka pro „TÝM A“ rozhoduje ÚTM (v případě nemoci či 

jiného závažného důvodu pro neúčast závodníka na závodech CEFTA). 
 

 

 

 



TÝM B 

Po skončení KZ uspořádá ÚTM trenérskou radu, kde vyzve trenéry, jím vybraných 
posádek z KZ 2017, aby se mezi sebou domluvili na sestavení disciplín pro „TÝM B“.  O 
obsazení disciplíny a o výběru závodníků do dané disciplíny pro „TÝM B“ rozhoduje ÚTM. 
V případě, že nedojde ke shodě na sestavení disciplín mezi oslovenými trenéry a ÚTM, 
nebudou dané posádky pozvány na závody CEFTA.  
 
 
Zpracoval Vít Kučera, ÚTM ČVS  


