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Podrobnosti k testování reprezentačního družstva 2017/2018 

Následující testy jsou povinné pro sportovce, kteří mají zájem o zařazení do reprezentačních týmů 
senA, U23 a pro všechny kandidáty VSCM 2017/18. 

Je to možnost pro všechny vážné zájemce o důstojnou reprezentaci České republiky na 
mezinárodních závodech. 

Testy jsou příležitostí ukázat vaši aktuální výkonnost a také šancí vyhodnotit jaký tréninkový pokrok 
jste dosáhli. 

Každý závodník, který se nezúčastní kteréhokoliv testu bez předchozího souhlasu ÚT, tímto přijde o 
možnost být zařazen do reprezentačních týmů. V případě nemoci nebo zranění musí být potvrzení od 
ošetřujícího lékaře zasláno ÚT a reprezentačnímu lékaři. Toto potvrzení musí být zasláno před 
jednotlivou akcí, kromě výjimečných případů, kdy nastanou nepředvídatelné okolnosti. 

Na základě výsledků testování budou vybráni závodníci, kteří budou pozváni na výcvikové tábory 
reprezentačního družstva. Pokud bude závodník pozván, je povinen se akce VT zúčastnit, pokud 
nebude omluven ÚT. Jakékoliv odmítnutí pozvání na akci reprezentačního družstva bude mít za 
následek vyloučení závodníka z dalšího testování. 

Po MR dlouhá trať v Hoříně budou vybraní závodníci pozváni na první KZ, kde se budou tvořit 
reprezentační posádky. Pozvání bude založeno na výsledcích ze všech absolvovaných testů a 
závodních výsledcích dosažených v minulých sezónách.   

Podrobnosti o termínech a místech VT reprezentace budou zveřejněny po upřesnění závodní 
termínové listiny. 

Pro pozvání na dubnové KZ je potřeba dosáhnout v jednom ze sledovaných závodů (ČP a MR ergo) 
nebo při testu pořádaném ÚT čas, který bude lepší než stanovený limit pro danou kategorii - muži 
6:10, muži LV 6:20, ženy 7:11, ženy LV 7:22, muži U23 6:16, muži LV U23 6:30, ženy U23 7:17, ženy 
LV U23 7:35.  *) 

Po dosažení požadovaného limitu na 2km ergo, může být závodník pozván na uzavřené KZ v Račicích 
20. -23.4 2018.  

Závodníci U23, kteří splní limit pro tuto věkovou kategorii, mohou usilovat na KZ Račice o účast 
v týmu seniorů A. 

Snadnější limit pro kategorii U23 respektuje kratší dobu přípravy těchto mladých závodníků. 

*) Příklad pro vysvětlení: pokud je stanoven limit např. 6:20, pak pro jeho splnění je třeba dosáhnout 
času max. 6:19,9. Čas 6:20,0 už nestačí. 
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 Poznámky: 
1)  povinnost zúčastnit se neplatí pro závodníky, kteří budou závodit na MS 2017 
2)  povinnost zúčastnit se neplatí pro závodníky, kteří budou závodit na MS 2017 
3) kandidáti na VSCM se zúčastní povinně pro ostatní na pozvání ÚT 
7) kandidáti na VSCM se zúčastní povinně  

9) 
povinnost absolvovat minimálně 2x 2000m ergo C2 z toho jednou to musí být MR 
ergo 

10)  povinný start 
 

 

Sestavil:  Simon Cox, ÚT ČVS, 1/2018 
Projednáno:  Předsednictvem ČVS per-rollam, 7.2.2018 

 

 
Povinné testy pro zařazení do reprezentačního družstva 2017/18 

   

 Senioři A U23/VSCM 
     
1 7. října 6km skif  - Uherské Hradiště 7. října 6km skif  - Uherské Hradiště 

2 
8. října 6km C2 6000m bez omezení fz - Uherské 
Hradiště 

8. října 6km C2 6000m bez omezení fz - Uherské 
Hradiště 

     
3 3-5. listopadu, testování VSCM Račice 3-5. listopadu, testování VSCM Račice 

     
     

5 25. listopadu C2 6000m bez omezení Praha 25. listopadu C2 6000m bez omezení Praha 
6 26. listopadu 6km distančně  1x/2- Praha 26. listopadu 6km distančně  1x/2- Praha 

     
7   9. prosince C2 2000m (VSCM) 

     
8 27-31. prosince C2 6000m fz24 v klubech 27-31. prosince C2 6000m fz24 v klubech 

     

9 
27. ledna C2 2000m závod ČP Pardubice nebo jiný 
závod ČP 

27. ledna C2 2000m závod ČP Pardubice nebo jiný 
závod ČP 

     
10 17. února C2 2000m závod MČR Olomouc 17. února C2 2000m závod MČR Olomouc 
     
11 17. března C2 6000m bez omezení fz - Štěti 17. března C2 6000m bez omezení fz - Štěti 
12 18. března 6km distančně 1x/2-, Štětí 18. března 6km distančně 1x/2-, Štětí 
     
13 7. dubna 6km distančně MR Hořín- 1x/2- 7. dubna 6km distančně MR Hořín- 1x/2- 
     
14 21-23. dubna Kontrolní závody Račice na pozvání 21-23. dubna Kontrolní závody Račice na pozvání 
   


