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TESTOVÁNÍ MLÁDEŽE V RÁMCI PROGRAMU „PŘIJĎ VESLOVAT“ 

 

V říjnu se uskuteční kontrolní sraz žactva a dorostu zahrnutého do programu „Přijď veslovat“. 

Účelem testování je jak kontrola počtu žactva v daných klubech, tak i vytvoření databáze, která bude 

sloužit k porovnávání výkonnosti veslaře v jednotlivých kategoriích a k mapování rozvoje jedince. 

Kontrolují se počty závodníků startujících na veslařských regatách (s výsledky ve Sportis) v období 

červen – srpen 2021. 

Testování proběhne 12. - 22. 10. 2021. 

Testování je určeno pro kategorie žactva a dorostu, ročníky narození 2006 – 2010.   
Závodníci/nice, ročník narození 2006, kteří se zúčastní závodu „Hradišťský šestikilák“ nebo 

alespoň jedné ergo regaty (listopad – prosinec 2021) budou započítáni do programu „Přijď veslovat“ i 
v případě, že se nezúčastní testování. Tito závodníci budou započítáni do programu automaticky. Dále 
budou do programu započítáni závodníci, kteří absolvují alespoň jeden závod z MČR ve vícebojích 
v období listopad.  

 
V případě, že závodník skončil s veslováním nebo nemůže ze zdravotních důvodů k testování 

nastoupit, lze takového závodníka nahradit novým závodníkem ročník narození 2006 – 2010. Tito 

závodníci musejí být registrováni do 30. 9. 2021. V případě nemoci při závěrečném testování v říjnu je 

možné závodníka do programu zařadit, pokud startoval na minimálně dvou regatách v období 1. 9. – 

10. 10. 2021.  

 

Klubům a oddílům je umožněno testování po regionech.   
 
 Tabulka: lokality testování 

lokalita  

Jindřichův Hradec 13. 10., 15:00 

Hodonín 13. 10., 14:00 

Beroun 14. 10.,  

Třeboň 15. 10., 17:00 

Litoměřice 15. 10., 15:00 

Ústí nad. Labem 16. 10. 

Olomouc 19. 10. 

Lysá n. L. 20.10. 

Praha 20. 10. 

Pardubice 21. 10. 



Testovat se bude běh na 60 metrů, pětiskok snožmo, hloubka předklonu, hod 
medicinbalem, skákání přes švihadlo a běh na 1000 metrů.  

U všech závodníků je třeba evidovat výšku, váhu a rozpětí paží. 

K testování bude nutná účast placených trenérů z programu „Přijď veslovat“, registrační  
průkazy sportovců a spínací špendlíky na startovní čísla (alespoň tři na závodníka). Trenéři zajistí 
stopky a metr. 
 

 

Jízdné bude proplaceno dle směrnic ČVS. 
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