
 

            

        
 

 

POŽADAVKY NA ZAŘAZENÍ DO REPREZENTAČNÍHO TÝMU JUNIORŮ ČVS PRO 

ROK 2018 

 

Kvalifikace disciplín na akce juniorské reprezentace a nominace závodníků do jednotlivých 

posádek se řídí dokumentem „ZÁSADY VÝBĚRU DO JUNIORSKÉ REPREZENTACE PRO ROK 2018“, který je 

zveřejněn na internetových stránkách ČVS: http://www.veslo.cz/zasady-vyberu-do-juniorske-

reprezentace-pro-rok-2018/36213160/zasady_vyberu_do_juniorske_reprezentace_Cvs.pdf 

Příprava juniorského reprezentačního týmu je náročná po fyzické, psychické i časové stránce. 

Kandidát juniorské reprezentace, jeho osobní trenér i zákonný zástupce vstupem daného závodníka do 

juniorské reprezentace nebo SCM stvrzují, že tyto nároky akceptují.  

Závodníci a závodnice ročníky narození 2002 – 2003, kteří jsou na úrovni juniorské 

reprezentace, mohou být do juniorské reprezentace zařazeni. Vzhledem k náročnosti přípravy juniorské 

reprezentace je nutné, aby kandidát reprezentace, jeho osobní trenér a zákonný zástupce důkladně 

zvážili vstup daného závodníka do juniorské reprezentace. Po dohodě s ÚTM je u těchto závodníků 

možné upřednostnit závody CEFTA a Coupe de la Jeunesse (pokud daný závodník splní podmínky 

nominace na tyto závody). 

 

 

 

 

http://www.veslo.cz/zasady-vyberu-do-juniorske-reprezentace-pro-rok-2018/36213160/zasady_vyberu_do_juniorske_reprezentace_Cvs.pdf
http://www.veslo.cz/zasady-vyberu-do-juniorske-reprezentace-pro-rok-2018/36213160/zasady_vyberu_do_juniorske_reprezentace_Cvs.pdf


Pro kandidáty reprezentačního družstva juniorů případně pro členy širšího výběru juniorské 

reprezentace ČVS je povinná účast na: 

 VT Račice      3. – 5. 11. 2017          bude-li pozván 

 6000 m na trenažéru s pojízdným podvozkem  24. – 26. 11. 2017, případně 14. 12. 

 Minimálně 1 závod z poháru v jízdě na vesl. trenažéru 9. 12. 2017, 13. 1. a 27. 1. 2018 

 MČR na veslařském trenažéru    18. 2. 2018 

 VT       24. – 26. 2. 2018          bude-li pozván 

 Test ANP      22., 24. a 25. 2. 2018    bude-li pozván 

 MČR na dlouhé dráze     7. 4. 2018 

 Kontrolní závody     20. – 22. 4. 2018          bude-li pozván 

 VT před MR Mnichov     27. – 30. 4. 2018             bude-li pozván 

 MR Mnichov      4. – 6. 5. 2018         bude-li nominován 

 VT       11. – 14. 5. 2018               bude-li pozván 

 VT před MEJ      18. – 23. 5. 2018               bude-li pozván 

 MEJ Gravelines      23. – 28. 5. 2018        bude-li nominován 

 Kontrolní testování Račice C2, 1x, 2- a posádek  15. – 18. 6. 2018                

 VT Račice      18. – 24. 6. 2018               bude-li pozván 

 VT před MSJ      2. 7. – 5. 8. 2018                bude-li pozván 

 MSJ Račice      5. – 12. 8. 2018      bude-li nominován 

 Coupe de la Jeunesse, Cork    24. – 29. 7. 2018      bude-li nominován  

 YOG – Olympiáda mládeže    6. – 18. 10. 2018     bude-li nominován 

 

V případě, že se závodník z objektivních důvodů (nemoc apod.) nemůže některých závodů, testů 

nebo VT zúčastnit, pak o této skutečnosti musí závodník nebo zástupce jeho oddílu informovat ÚTM 

a tuto skutečnost doložit. Pokud se závodník bez udání objektivních důvodů nezúčastní povinných 

testů, závodů a výcvikových táborů, pak nebude pozván na KZ juniorů/juniorek a zařazen do juniorské 

reprezentace pro rok 2018. 

 

Výcvikový tábor      3. – 5. 11. 2017  

 Na VT budou pozváni závodníci na základě výsledků závodu „Hradišťský šestikilák“. O 

nominaci na VT rozhoduje ÚTM. O organizaci VT rozhoduje a zodpovídá za ni ÚTM.  

 

Test 6000 metrů na trenažéru s pojízdným podvozkem  24. - 26. 11.  

 Závodníci se do testu hlásí prostřednictvím veslařského oddílu/klubu, ve kterém jsou 

registrováni.  Uzávěrka přihlášek je 19. 11. 2017. 



 Pro závodníky, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit testu v řádném termínu, je 

vypsán náhradní termín testu – 14. 12.  

 Více informací o testu lze nalézt na webových stránkách ČVS: 

http://www.veslo.cz/2054/35913143/pravidla_scm_2018.pdf 

 

Závod 2000 metrů na veslařském trenažéru 

 Pro kandidáty reprezentačního družstva juniorů, případně pro členy širšího výběru juniorské 

reprezentace je povinná účast minimálně v jednom závodu z Poháru ČR v jízdě na veslařském 

trenažéru 2017 – 2018.   

 Závody se konají 9. 12. 2017 v Praze, 13. 1. 2018 v Hodoníně a 27. 1. 2018 v Pardubicích. 

Závodníci se do závodů hlásí prostřednictvím veslařského oddílu/klubu, ve kterém jsou registrováni. 

 

Mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru   18. 2. 2018 

 MČR je povinné pro všechny kandidáty reprezentačního družstva juniorů, případně pro členy 

širšího výběru juniorské reprezentace. Závodníci se do závodu hlásí prostřednictvím veslařského 

oddílu/klubu, ve kterém jsou registrováni. 

 

Výcvikový tábor      24. – 26. 2. 2018   

 Na VT budou pozváni závodníci na základě dlouhodobého sledování výsledků závodů a testů. 

Datum konání tohoto VT může být změněno. O nominaci na VT rozhoduje ÚTM. O organizaci VT 

rozhoduje a zodpovídá za ni ÚTM.   

 

Test ANP       22., 24. a 25. 2. 2018 

 Na test ANP budou pozváni všichni členové SCM 2018 a účastníci VT Praha (24. – 26. 2.). Po 

dohodě s ÚTM mohou pozvaní závodníci absolvovat test u laboratoře CASRI v jiném termínu, 

v období 20. 2. – 12. 3. 2018. 

 

MČR na dlouhé dráze      7. 4. 2018 

 MČR na dlouhé dráze je povinné pro všechny kandidáty reprezentačního družstva juniorů, 

případně pro členy širšího výběru juniorské reprezentace. Závodníci se do závodu hlásí 

prostřednictvím veslařského oddílu/klubu, ve kterém jsou registrováni. Na KZ budou nominováni 

závodníci/závodnice startující v disciplínách 1x jky, 1x jři a 2- jři. Závodnice startující v disciplíně 2- jky 

nebudou nominovány na KZ 2018. 

 

 

http://www.veslo.cz/2054/35913143/pravidla_scm_2018.pdf


Kontrolní závody        20. – 22. 4. 2018 

Na kontrolní závody juniorů a juniorek (dále jen KZ) mohou být pozváni pouze závodníci, kteří 

absolvují všechny povinné závody, testy a výcvikové tábory (na něž budou pozváni) v období říjen 

2017 – duben 2018, nebo závodníci, kteří na KZ obdrží divokou kartu (dále jen DK) od ÚTM. 

V případě, že se některých závodů, testů nebo VT závodník nemůže z objektivních důvodů (nemoc 

apod.) zúčastnit, pak o této skutečnosti musí závodník nebo zástupce jeho oddílu písemně 

informovat ÚTM a tuto skutečnost doložit. Pokud se závodník, bez udání objektivních důvodů, 

nezúčastní povinných testů, závodů a výcvikových táborů, pak nebude pozván na KZ juniorů/juniorek. 

Nominace na KZ bude učiněna na základě výsledků MČR na dlouhé dráze 2018, výsledků testů na 

2000m na veslařském trenažéru, případně na základě udělení DK ÚTM.  

Na kontrolní závody budou pozváni závodníci/nice, kteří  

1) splní následující podmínky: 

- absolvují všechny povinné závody, testy a výcvikové tábory (na něž budou 

pozváni) v období listopad 2017 – duben 2018 nebo ústřednímu trenérovi 

mládeže včas doloží objektivní důvody neúčasti na dané akci a ÚTM daný doklad 

akceptuje, 

- splní stanovené limity v testu 2000 metrů na trenažéru Concept 2 v jednom ze 

závodů: 

o závody poháru ČR v jízdě na veslařském trenažéru (9. 12. 2017, 13. 1. 

nebo 27. 1. 2018), 

o MČR v jízdě na veslařském trenažéru (18. 2. 2018), 

o případně v dalším závodě nebo testu, který schválí ÚTM, 

- nominují se na základě výsledků MČR na dlouhé dráze 

2) budou na kontrolní závody pozváni na základě udělení DK od ÚTM. 

 

Tabulka – limity v testu 2000 metrů na trenažéru Concept 2 

junioři juniorky 

6:38,0 7:38,0 

 

Na kontrolních závodech budou vypsány disciplíny 1x jři, 2- jři, 1x jky, 1x dci, 2- dci, 1x dky. 

Disciplíny 2- jky a 2- dky nebudou na kontrolních závodech 2018 vypsány. 

 

                  

 

 



 Postupové klíče na KZ: 

disciplína                                         1xjři 2-jři 1xjky 

počet lodí                                    14-18 6-16 22-30 

postup z MČR na dlouhá dráze junioři (redukované pořadí**) 10 6 16 

postup z MČR na dlouhá dráze dorost (redukované pořadí**) 1 0 3 

divoká karta ÚTM                                            3*+4* 10*  3*+8* 
  

* ÚTM má právo udělit daný počet divokých karet. V případě, že ÚTM nevyužije možnosti 

udělit divokou kartu, pak do daných počtů budou doplněny posádky z dané disciplíny dle 

redukovaného pořadí z MČR DD.  

* V případě, že ÚTM nevyužije červeně vyznačené divoké karty, tato místa nebudou doplněna 

a daná disciplína bude startovat v nižším počtu posádek.  

**Redukované pořadí – pořadí posádek, jejichž všichni členi splnili limit v testu na 2000 

metrů na trenažéru 

 

Dle výsledků Mistrovství ČR na dlouhé dráze a zimního testování nasadí ÚTM posádky do 

jednotlivých rozjížděk. Výsledky pak budou posuzovány podle pořadí ve finálových jízdách. Kontrolní 

závody proběhnou podle postupových klíčů "FISA" (rozjížďky, opravné jízdy, čtvrtfinále, semifinále, 

finále A, B, C, D, E). Závodníci, kteří uspějí v kontrolních závodech, budou pozváni na VT před MR 

Mnichov (27. – 30. 4. 2018). 

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

systému v dané disciplíně. 

 

Výcvikový tábor před MR Mnichov     27. – 30. 4. 2018  

 Na VT budou pozváni závodníci dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro rok 2018, zejména 

závodníci úspěšní na KZ 2018. VT bude sloužit k sestavení posádek pro MR Mnichov. O organizaci VT 

rozhoduje a zodpovídá za ni ÚTM. Datum zahájení, respektive ukončení VT může být upřesněno. 

 

Mezinárodní regata Mnichov       4. - 6. 5. 2018 

Nominaci na MR Mnichov stanoví ÚTM dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro rok 2018. 

MR Mnichov bude v roce 2018 sloužit k otestování konkurenceschopnosti jednotlivých disciplín. Sestavy 

posádek v nedělních závodech mohou být odlišné oproti sestavám posádek v sobotních závodech. 

 

 

 

 



Výcvikový tábor        11. – 14. 5. 2018  

 Na VT budou pozváni závodníci dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro rok 2018. VT bude 

sloužit k přípravě případně k výběru posádek pro MEJ. O organizaci VT rozhoduje a zodpovídá za ni ÚTM. 

Datum zahájení, respektive ukončení VT může být upřesněno. VT může být rozdělen na dvě části. 

 

Výcvikový tábor před MEJ      18. – 23. 5. 2018  

 Na VT budou pozváni závodníci dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro rok 2018. VT bude 

sloužit k přípravě případně k výběru posádek pro MEJ. O organizaci VT rozhoduje a zodpovídá za ni ÚTM. 

Datum zahájení, respektive ukončení VT může být upřesněno. VT může být rozdělen na dvě části. 

 

Mistrovství Evropy juniorů Gravelines      23. – 28. 5. 2018 

 Nominaci na MEJ stanoví ÚTM dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro rok 2018.  

Výběr bude založen na:  

výkonech při testech a závodech v období říjen 2017 – květen 2018 

schopnosti přizpůsobení se kolektivu ostatních vybraných sportovců a podřízení se určeným 

osobám (ÚTM, trenér posádky, vedoucí reprezentační akce apod.)  

perspektivnosti  

 

Kontrolní testování C2, 1x/2-, posádky, Račice     15. – 18. 6. 2018

  V pátek 15. 6. 2018 proběhne test 2000 metrů na trenažéru. Testování se mohou 

zúčastnit všichni závodníci, kteří nebyli pozváni na kontrolní závody 2018.  

 V sobotu 16. 6. proběhne testování na disciplínách 1x jři, 1x jky a 2- jři na 2000 metrů. Závodní 

systém bude upřesněn podle počtu pozvaných závodníků. Na testování budou pozváni všichni závodníci, 

kteří byli pozváni na KZ 2018 a zároveň nestartovali na MEJ 2018. Na sobotní testování budou též pozváni 

závodníci, kteří absolvují test 2000 metrů na trenažéru (v pátek 16. 6.) v čase 6:34,5 a lépe u juniorů a 

7:34,5 a lépe u juniorek.  

 17. – 18. 6. proběhne testování a výběr do posádek pro MSJ 2018 a Coupe de la Jeunesse 2018. 

Na testování budou pozváni účastníci MEJ 2018 a závodníci úspěšní v testování ze dne 16. 6. Na testování 

bude navazovat VT, kde v případě potřeby může probíhat dodatečný výběr do posádek.  

 Program testování může být upraven dle aktuálních potřeb a počtu testovaných závodníků. 

 

Výcvikový tábor Račice       18. – 24. 6. 2018  

 VT bude sloužit k sestavení a přípravě posádek pro MSJ. O organizaci VT rozhoduje a zodpovídá za 

ni ÚTM. Datum ukončení VT může být upřesněno. VT může být rozdělen na dvě části. 

  

 



 

Výcvikové tábory před MSJ      2. 7. – 5. 8. 2018 

 V daném období proběhnou výcvikové tábory, na kterých se budou reprezentační posádky 

připravovat na MSJ. Podrobnosti k těmto výcvikovým táborům budou upřesněny. 

 

Mistrovství světa juniorů Račice      5. – 12. 8. 2018 

Nominaci na MSJ stanoví ÚTM dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro rok 2018. 

Výběr bude založen na:  

výkonech při testech a závodech v období říjen 2017 – červenec 2018 

schopnosti přizpůsobení se kolektivu ostatních vybraných sportovců a podřízení se určeným 

osobám (ÚTM, trenér posádky, vedoucí reprezentační akce apod.)  

perspektivnosti  

 

Coupe de la Jeunesse, Cork      24. – 29. 7. 2018 

Nominaci na Coupe de la Jeunesse stanoví ÚTM dle zásad výběru do juniorské reprezentace pro 

rok 2018. V závodu Coupe de la Jeunesse mohou startovat náhradníci pro MSJ 2018.  

 

YOG – Olympiáda mládeže      6. – 18. 10. 2018 

 Na YOG je za ČR kvalifikována disciplína 2- jky. Dodatečná kvalifikace disciplín 1x jři a 2- jři 

proběhne na MEJ 2018.  

Na YOG lze nominovat pouze závodníky, ročníky narození 2000 – 2001.  

Na YOG budou nominováni závodníci, kteří včas dodají všechny potřebné dokumenty a 

formuláře dle pokynů ÚTM a splní následující podmínky.  

V případě, že se na YOG za ČR kvalifikuje posádka 1x jři, pak bude na YOG nominován závodník 

s nejlepším umístěním na z KZ 2018 v disciplíně 1x jři (r.n. 2000 – 2001), který včas dodá všechny 

požadované dokumenty a formuláře. 

V případě, že se na YOG za ČR kvalifikuje posádka 2- jři, pak bude na YOG nominována posádka 

s nejlepším umístěním na KZ 2018 v disciplíně 2- jři, jejíž oba členi jsou  r.n. 2000 – 2001 a včas dodají 

všechny požadované dokumenty a formuláře. 

Výběr pro posádku 2- jky uskuteční ÚTM ze čtyř závodnic (r.n. 2000 – 2001) nejlépe umístěných 

na KZ 2018 v disciplíně 1x jky, které včas dodají všechny požadované dokumenty a formuláře. Z těchto 

závodnic vybere ÚTM nejrychlejší posádku 2- jky. Výběr uskuteční ÚTM v období 14. – 27. 6. 2018.  

 

 



Závodníci vybraní pro výše uvedené soutěže by měli udržet vysoký standard po celou dobu 

přípravy a během soutěží. Pokud se zodpovědný trenér společně s ÚTM rozhodnou, že některý závodník 

tento standard nesplňuje, mohou jej nechat znovu otestovat nebo vyměnit v posádce.  

 

Závodníci jsou povinni zaslat ústřednímu trenérovi mládeže veškeré dokumenty (kopii 

cestovního dokladu, smlouvu o reprezentaci apod.), spojené s účastí na regatách, dle požadavků ÚTM. 

V případě nezaslání daných dokumentů v termínech, které stanoví ÚTM, může být závodník vyřazen 

z juniorské reprezentace pro rok 2018.  

 

 

 

Zpracoval Vít Kučera, ÚTM ČVS    


