
 

                    V Praze 27. 4. 2021

  

 POŽADAVKY NA ZAŘAZENÍ DO REPREZENTAČNÍHO TÝMU JUNIORŮ ČVS 

PRO ROK 2021 

 

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 2005 – 2006, 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.  

 

Pro kandidáty reprezentačního družstva juniorů případně pro členy širšího výběru juniorské 

reprezentace ČVS je povinná účast na:  

• 2x závod/test 2000 metrů na veslařském trenažéru v zimním období 2021 

• Měřený trénink na 6/5,5 km na vodě  1. – 2. 5. 2021 

• Kontrolní závody    15 – 16. 5. 2021     bude-li pozván 

• Výcvikové tábory květen   21. – 24. 5. a 28. – 31. 5.   bude-li pozván 

• VT/testování     červen 2021      bude-li pozván 

• VT před MSJ a Coupe d. l. Jeunesse  2. 7. – 8. 8. 2021     bude-li pozván 

• Coupe de la Jeunesse    6. – 8. 8. 2021      bude-li pozván 

• MSJ Plovdiv     8. – 15. 8. 2021          bude-li pozván 

• VT a testování před MEJ   srpen – říjen 2021     bude-li pozván 

• MEJ Mnichov     7. – 10. 10. 2021     bude-li pozván 

 



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 před akcí (ve výjimečných případech v průběhu či těsně po akci) doložit. Pokud se 

závodník bez udání objektivních důvodů nezúčastní povinných testů, závodů nebo výcvikových 

táborů, pak nebude zařazen do juniorské reprezentace pro rok 2021. 

 

Test / závod 2000 metrů na veslařském trenažéru 

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

reprezentace je povinné absolvovat alespoň 2 testy nebo on-line závody na 2000 metrů na trenažéru 

v období od 1. 1. 2021.  Podmínky pro započítání testu najdete zde. 

  

Měřený trénink reprezentace na 6/5,5 km na vodě, distančně 1. - 2. 5. 2021 

 Měřený trénink na 6/5,5 km na vodě je povinný pro všechny adepty reprezentačního 

družstva juniorů. Měřeného tréninku se mohou zúčastnit všichni junioři a juniorky, kteří splní 

podmínku absolvování dvou testů / závodů 2000 metrů na trenažéru v období od 1.1. 2021.  

Start dorostenců a dorostenek v těchto měřených trénincích bude umožněn jen ve 

výjimečných případech a za splnění podmínky startu ve dvou testech na 2k na trenažéru. Výjimku pro 

start pro dorostence a dorostenky v těchto testech může udělit ÚTM. 

Závodníci se do měřeného tréninku hlásí prostřednictvím veslařského oddílu/klubu, ve 

kterém jsou registrováni. V měřeném tréninku budou vypsány disciplíny 1x jky, 1x jři a 2- jři.  

 

Kontrolní závody juniorů a juniorek  15. – 16. 5. 2021 

Na kontrolní závody juniorů a juniorek 15. – 16. 5. (dále jen KZ) mohou být pozváni pouze 

závodníci, kteří absolvují všechny povinné závody / testy v období leden – květen 2021, nebo 

závodníci, kteří na KZ obdrží divokou kartu od ÚTM (dále jen DK). V případě, že se některých závodů / 

testů 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 pak nebude pozván na 

KZ juniorů/juniorek. 

Nominace na KZ bude učiněna na základě výsledků distančním Měřeného tréninku 

reprezentace na vodě (1. – 2. 5. 2021), výsledků testů /závodů na 2000 metrů na veslařském 

trenažéru, případně na základě udělení DK ÚTM.  

 

 

 

https://www.veslo.cz/test-2000-metru-na-trenazeru-leden-2021/55179119/testovAnI_mimo_oficiAlnI_zAvody.pdf


Na kontrolní závody budou pozváni závodníci/nice, kteří  

1) splní následující podmínky: 

- absolvují všechny povinné závody / testy v období leden – květen 2021, případně 

doloží objektivní důvod jejich případné neúčasti na některé z povinných akcí a 

ÚTM doklad akceptuje, 

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

v závodech/testech 2000 m na veslařském trenažéru předem schválených ÚTM a 

splňující předepsané náležitosti, 

- nominují se na základě výsledků Měřeného tréninku na 6/5,5 km na vodě 

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

 

V roce 2021 je možné udělit divokou kartu i závodníkům, kteří nemají splněn limit v testu na 

2000 metrů na trenažéru, za podmínky: V distančním měřeném tréninku na vodě (1. nebo 2. 

5. 2021) dosáhnou výjimečného výsledku v posádce 2-jři, 1xjky nebo 1xjři a zároveň v tomto 

tréninku dosáhnou srovnatelného výsledku jako nejlepší posádky v ostatních disciplínách. 

 

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 a 1x jky. 

 

Na kontrolní závody budou v disciplíně 1xjři pozváni závodnicí, kteří splní limit v testu na 

2000 metrů na trenažéru a zároveň splní jednu z podmínek: 

a) v měřeném tréninku na cca 5,5 km distančně v Praze (1. 5. 2021) se umístí do 8. místa 

v disciplíně 1xjři 

b) v měřeném tréninku na cca 6 km distančně v Otrokovicích (2. 5. 2021) se umístí do 4. 

místa v disciplíně 1xjři 

 

Na kontrolní závody budou pozvány posádky 2- jři, jejichž oba členové splní limit v testu na 

2000 metrů na trenažéru a zároveň splní jednu z podmínek: 

a) v měřeném tréninku na cca 5,5 km distančně v Praze (1. 5. 2021) se umístí do 2. místa 

v disciplíně 2-jři 

b) v měřeném tréninku na 6 km distančně v Otrokovicích (2. 5. 2021) se umístí do 2. místa 

v disciplíně 2-jři 

https://www.veslo.cz/test-2000-metru-na-trenazeru-leden-2021/55179119/testovAnI_mimo_oficiAlnI_zAvody.pdf


Na kontrolní závody budou pozvány závodnice, které splní limit v testu na 2000 metrů na 

trenažéru a zároveň splní jednu z podmínek:  

a) v měřeném tréninku na cca 5,5 km distančně v Praze (1. 5. 2021) se umístí do 8. místa 

v disciplíně 1xjky 

b) v měřeném tréninku na 6 km distančně v Otrokovicích (2. 5. 2021) se umístí do 4. místa 

v disciplíně 1xjky 

 

Dále může ÚTM na KZ pozvat posádky, kterým udělí divokou kartu.  

 

V případě nutnosti může ÚTM způsob nominace na KZ upravit. 

 

 Systém KZ bude upřesněn do 5. 5. v návaznosti na aktuálních požadavcích na hygienické 

podmínky v areálu. Všichni účastníci KZ musí respektovat zvýšené nároky na hygienu a omezení 

pohybu osob v areálu. 

Od všech účastníků KZ se očekává připravenost k účasti na výcvikových táborech (21. 5. – 7. 

8.) budou-li na dané akce pozváni.  

  

Výcvikové tábory květen      21. – 24. 5. a 28. – 31. 5. 2021 

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

závodníci úspěšní na KZ 2021. VT budou sloužit k sestavení posádek pro závody MSJ a Coupe de la 

Jeunesse. O organizaci VT rozhoduje a zodpovídá za ni ÚTM. Výcvikové tábory budou organizovány 

v režimu vyplývajícím z hygienických opatření.  

 

VT / testování posádek červen 2021 

 Program reprezentačního družstva juniorů v červnu bude upřesněn v návaznosti na 

termínech závodů (Mistrovství oblastí a MČR), nejpozději do 23. 5. 2021. 

 

Výcvikové tábory před MSJ a Coupe de la Jeunesse    2. 7. – 5. 8. 

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

připravovat na MSJ a Coupe de la Jeunesse. Podrobnosti k těmto výcvikovým táborům budou 

upřesněny. 

 

 

 

 



Coupe de la Jeunesse, Linz      6. – 8. 8. 2021 

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

Od všech účastníků závodu Coupe de la Jeunesse se očekává připravenost k účasti na 

výcvikových táborech a testování v období 21. 5. – 5. 8. budou-li na dané akce pozváni. 

 

 

Mistrovství světa juniorů, Plovdiv     8. – 15. 8. 2021 

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

Výběr bude založen na:  

výkonech při testech a závodech v období leden – červenec 2021 

schopnosti přizpůsobení se kolektivu ostatních vybraných sportovců a podřízení se určeným 

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

perspektivnosti  

Od všech účastníků MSJ se očekává připravenost k účasti na výcvikových táborech a 

testování v období 21. 5. – 10. 8. budou-li na dané akce pozváni. 

 

VT / testování před MEJ 2021      srpen – říjen 2021 

 Program pro reprezentační výběr na MEJ bude upřesněn v návaznosti na termínech závodů a 

epidemiologické situaci (nejpozději do 27. 6. 2021). 

 

Mistrovství Evropy juniorů, Mnichov      7.  – 10. 10. 2021 

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

Výběr bude založen na:  

výkonech při testech a závodech v období leden -  září 2021 

schopnosti přizpůsobení se kolektivu ostatních vybraných sportovců a podřízení se určeným 

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

perspektivnosti  

. Od všech účastníků MEJ se očekává připravenost k účasti na výcvikových táborech v období 

srpen – říjen 2021 budou-li na dané akce pozváni. 

 MEJ bude navazovat na výcvikový tábor Račice 1. – 7. 10. v Račicích, který bude součástí 

karantény závodníků před odjezdem na MEJ. VT bude povinný a v jeho průběhu nebude možné 

opouštět Račice. 

Na MEJ budou nominovány posádky úspěšné na MSJ 2021. ÚTM může nominovat i další posádky 

z MSJ a posádky úspěšné v závodu Coupe de la Jeunesse.  



O účast na MEJ budou moci usilovat i závodníci, kteří na MSJ a Coupe de la Jeunesse nebudou 

startovat. Pro tyto závodníky bude připraveno dodatečné testování na přelomu srpna a září. 

 

Závodníci vybraní pro výše uvedených soutěží 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, souhlas s evidencí 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 2021.  

 

 

 

Zpracoval Vít Kučera, ÚTM ČVS    


