
 

 

KRITÉRIA PRO ZAŘAZOVÁNÍ SPORTOVCŮ DO PROJEKTU TALENT ID PRO ROK 2023 A 
DALŠÍ 
 

Projekt Talent ID (dále jen Projekt) je v souladu s platnou koncepcí ČVS. Obecné 
informace o Projektu najdete na internetových stránkách ČVS. 

 
 
 

       1.    Systém výběru, testování a zařazování sportovců do Projektu 
 

Vstupní testování nových adeptů na zařazení do Projektu bude probíhat průběžně v 
termínech, které vypisuje a na internetových stránkách zveřejňuje hlavní koordinátor 
Projektu.  
 
 
Průběh vstupních testů: 
Pozvaní / přihlášení sportovci ve věku 16 - 22 let, kteří budou splňovat minimální 
antropologické parametry (viz. tabulka minimální výšky pro přihlášení k testování), 
absolvují stupňovaný test na rotopedu se sledováním spotřeby VO2max (l / min) a dále 
vitální kapacity plic v litrech. 
 
Přihlášky k testování:  Přihlášky sportovců k testování prosím posílejte emailem na  
kopac@veslo.cz  

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

• Jméno a Příjmení  

• Datum narození 

• Adresa bydliště 

• Výška v cm 

• Email a telefon na sportovce i na zákonného zástupce 

• Název veslařského klubu, kde je registrován, popř. napsat "bez registrace" 

• Jméno, příjmení a email / telefon na osobního trenéra 
 
 
U každého závodníka se budou hodnotit všechny 3 parametry, tj. výška, VO2max a 
kapacita plic. Hodnoty budou zaznamenány do tabulek, vztaženy k 
„ideálním“ referenčním hodnotám v % v příslušných věkových kategoriích 16-22 let. 
Následně se stanoví jejich indikativní pořadí podle součtu všech 3 hodnot. 

 
Na základě referenčních hodnot u VO2max a kapacity plic hodnotící komise ve složení 
Metodik ČVS, přizvaný expert ČVS, vybere příslušný počet sportovců do Projektu Talent 
ID. Může být přihlédnuto k dalším parametrům sportovce. 
Pořadí v tabulce automaticky neznamená nárok na zařazení, komise má právo vybrat 
sportovce sama na základě komplexního posouzení každého testovaného sportovce. 
 

 

https://www.veslo.cz/talent-id/62047459/talent_id_predstaveni.pdf
mailto:kopac@veslo.cz


 

 

       2.    Program a dílčí cíle závodníků zařazených do Projektu 
 

Závodníci zařazeni do Projektu se budou pod vedením regionálních koordinátorů účastnit 
regionálních a celostátních srazů. Na srazech se počítá i s dobrovolnou účastí osobních 
trenérů sportovců zařazených do Projektu. 

 
Třikrát do roka proběhne vyhodnocení čtyřměsíčního tréninkového období. V daném 
období bude sledován objem tréninku každého závodníka. Pro pokračování závodníka v 
Projektu bude podstatné splnění “minimálního objemu tréninku” pro dané období. Pro 
sledování těchto parametrů bude využit on-line tréninkový deník (TrainingPeaks).  
Účastník Projektu musí dále absolvovat minimálně 3 srazy za rok, pokud na ně bude 
pozván. Účast pozvaných členů na srazech je jedním ze základních kritérií pro další 
setrvání daného závodníka v Programu. 

 
      3.    Setrvání závodníků v Projektu 
- pravidelná účast na srazech 
- dodržování Kodexu Projektu Talent ID 
- zdravotní způsobilost sportovce 
- pravidelná evidence v tréninkovém deníku a plnění minimálního objemu 

tréninku 
 

     4.    Vyřazení závodníka z Projektu 
- porušení Kodexu Projektu Talent ID 
- ukončení věku pro účast v Projektu 
- zařazení do SCM nebo do rezortních center 
- zdravotní nezpůsobilost sportovce 
- neplnění tréninkové evidence 
- bezdůvodné neplnění minimálních objemů tréninku za tříměsíční období 
- po 12 měsících není patrné zlepšení ve výkonosti a veslařské technice 
 
O vyřazení sportovce z Projektu rozhoduje hlavní koordinátor Projektu.  
 
     5.    Finanční odměna osobních trenérů zařazených sportovců 

 
Osobní trenér sportovce zařazeného do Projektu může získat až 2 odměny. 
 
a) Odměna za zařazení závodníka do Projektu a za aktivní účasti závodníka v Projektu v 

průběhu prvních 3 měsíců. Odměna ve výši 5. 000,- Kč bude vyplacena osobnímu 
trenérovi závodníka, který v průběhu prvních 3 měsíců od zařazení do Projektu splňuje 
pravidla pro setrvání v Projektu. 

b) Odměna po 12 měsících. Odměna ve výši 5. 000,- Kč bude vyplacena osobnímu 
trenérovi závodníka, který v průběhu prvních 12 měsíců od zařazení do Projektu 
splňuje pravidla pro setrvání v Projektu. 

 

Pozn.: Výše odměn pro osobní trenéry může být změněna v závislosti na aktuálních 
podmínkách finančních dotací od NSA, respektive MŠMT 
 



 

 

Minimální výška pro přihlášení k testování do programu Talent ID pro rok 2023  
 
 

Děvčata: 
 

Věk (ročník) Výška v cm 
(minimální) 

16 (r.2007) 175 

17 (r.2006) 177 

18 (r.2005) 178 

 
 

Chlapci:  
 

Věk (ročník) Výška v cm 
(minimální) 

16 (r.2007) 186 

17 (r.2006) 188 

18 (r.2005) 190 

 


