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ROW TO OLYMPIC je sportovní projekt pro 14leté veslaře ze 7 zemí EU 
(Francie, Německo, Itálie, Srbsko, Maďarsko, Česká republika a Velká Británie), 
který se uskuteční v letech 2022 – 2025.

V rámci projektu postupně proběhnou sportovní kempy ve všech sedmi zemích. 
Na těchto kempech sportovci absolvují společné tréninky ve veslování i v obecné 
kondiční přípravě. Dále se sportovci zúčastní soutěží ve veslování, v atletice,  
v příbřežním veslování a dalších sportovních i kulturních akcí včetně závodů  
v dějišti Olympijských her v Paříži.

První kemp proběhne 21. – 28. 8. 2022 (odjezd z ČR 20. 8. a návrat 29. 8.) ve 
francouzských městech Mimizan a Paříž. Na tuto akci bude nominováno 8 děvčat 
a 8 chlapců z kategorií staršího žactva (ročník narození 2008 případně 2009).

Výběr závodníků na sportovní kemp proběhne na základě výsledků 
Mezinárodní brněnské regaty (27. – 29. 5. 2022) a Mistrovství oblastí 
Morava/Vltava/Labe (11. – 12. 6. 2022). Pro výběr bude rozhodující finální 
umístění v klubových posádkách (bez společenství) v disciplínách 1x žkys 2008 
a 1x žcis 2008 na MR Brno a 2x žkys 2008 a 2x žcis 2008 na Mistrovství oblastí. 
Výběr proběhne pouze ze závodníků a závodnic s českým státním občanstvím 
a registrací u ČVS. Závodníci budou na kempu spolupracovat ve smíšených 
(mezinárodních) skupinách, proto je u všech účastníků nutná aktivní znalost 
anglického jazyka. Vzhledem k zajištění dopravy na/z akci je též nutné do 
15. 6. odevzdat kopii platného Cestovního pasu.

Nominovány budou 2 nejlepší skifařky žákyně starší r. n. 2008 z MR Brno (27. – 29. 
5. 2022), které do 11. 6. dodají potřebné dokumenty dle instrukcí ÚTM. V případě, 
že některá z nominovaných závodnic nebude mít zájem zúčastnit se kempu, pak 
může ÚTM nominovat další závodnici dle pořadí MR Brno.

Dále bude nominována vždy nejlepší posádka 2x žkys r. n. 2008 z Mistrovsví 
oblastí (Labe, Vltava, Morava), jejíž obě závodnice do 15. 6. dodají potřebné 
dokumenty dle instrukcí ÚTM.

V případě, že jedna ze závodnic nominované posádky nebude mít zájem zúčastnit 
se kempu, pak může trenér posádky na nominaci navrhnout jinou závodnici 
kategorie žkys ze stejného klubu/oddílu.

https://www.facebook.com/prijdveslovat
https://www.instagram.com/czechrowing/
http://www.veslo.cz
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V případě, že obě závodnice nebudou mít zájem zúčastnit se kempu, pak ÚTM 
může nominovat závodnice z další posádky 2x žkys 2008 v pořadí dle výsledků 
mistrovství dané oblasti.

Nominováni budou 2 nejlepší skifaři žáci starší r. n. 2008 z MR Brno (27. – 29. 5. 
2022), kteří do 11. 5. dodají potřebné dokumenty dle instrukcí ÚTM. V případě, že 
některý z nominovaných závodníků nebude mít zájem zúčastnit se kempu, pak 
může ÚTM nominovat dalšího závodníka dle pořadí MR Brno.

Dále bude nominována vždy nejlepší posádka 2x žcis r. n. 2008 z Mistrovsví oblastí 
(Labe, Vltava, Morava), jejíž oba závodníci do 15. 6. dodají potřebné dokumenty 
dle instrukcí ÚTM.

V případě, že jeden ze závodníků nominované posádky nebude mít zájem 
zúčastnit se kempu, pak může trenér posádky na nominaci navrhnout jiného 
závodníka kategorie žcis ze stejného klubu/oddílu. V případě, že oba závodníci 
nebudou mít zájem zúčastnit se kempu, pak ÚTM může nominovat závodníka z 
další posádky 2x žcis 2008 v pořadí dle výsledků mistrovství dané oblasti.
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