
 

 

 

          V Praze 17.9.2012 

 

TESTOVÁNÍ MLÁDEŽE V RÁMCI PROGRAMU 5 „Přijď veslovat“ 

 

 

Jak již bylo avizováno na březnových oblastních schůzích předsedů klubů, v říjnu se uskuteční 

kontrolní sraz žactva zahrnutého do programu 5 „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. 

Testování proběhne 13.10. (Praha – stadion Děkanka) a 14.10. (Přerov – stadion ZŠ Svisle) 

Testování je určeno pro kategorie mladšího a staršího žactva, které bylo započítáno pro příjem 

dotace z programu 5 po Mistrovství oblasti Labe, Vltava, Morava 2012. Testováno bude i žactvo 

starší, které v lednu 2013 přechází do dorostenecké kategorie.  

Je třeba, aby se testování zúčastnili ti samí veslaři, kteří závodili na mistrovství oblastí. 

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

nastoupit, lze takového závodníka nahradit novým žákem/žákyní, který byl registrován až po 

Mistrovství oblasti Moravy, Vltavy, Labe 2012.  

V případě, že na testování nebude startovat stejný počet žactva za daný klub jako na oblastním 

mistrovství, bude následně snížen zbytek dotace zasílané na klub z programu 5. 

Testovat se bude běh na 60 metrů, pětiskok snožmo, hloubka předklonu a běh na 1000 metrů.  

K testování bude nutná účast placených trenérů z programu 5 a registrační průkazy sportovců. 

 



Časový program testování : 

 

13.10.2012 Praha – stadion Děkanka (SK Praha 4, Děkanská vinice I 987/5,Praha 4 - Nusle) 

• 08:45  prezence (VK Blesk, VK Smíchov, VK Bohemians, VK Slavia Praha, ČVK Praha, 

Lokomotiva Beroun, VK Neratovice, KVM Mělník, Kondor Brandýs)  

• 09:00   rozdělení do skupin, začátek testování 

• 12:30 konec testování 

 

• 12:45 prezence (ČVK Pardubice, Lokomotiva Nymburk, VK Lysá,  VK Štětí, Slavoj Litoměřice, 

TJ Chemička Ústí, VK Děčín, VK Louny, Vajgar Jindřichův Hradec, ČAC Roudnice, VK Třeboň) 

• 13:00 rozdělení do skupin, začátek testování 

• 16:00 konec testování 

 

14.10.2012 Přerov  - Základní škola Svisle, Svisle 13, Přerov 750 02 

• 09:30  prezence (VK Olomouc, Perun Ostrava, VK Přerov, Jiskra Otrokovice, LS Brno, ČVK 

Brno, VK Hodonín, SVK Břeclav, VK Slovácko, VK Morávia Uherské Hradiště) 

• 09:45 rozdělení do skupin, začátek testování 

• 13:00  konec testování 

 

S SEBOU JE NUTNÉ MÍT REGISTRAČNÍ PRŮKAZY SPORTOVCŮ, 

TRENÉŘI STOPKY, METR.  

 

Jízdné bude proplaceno dle směrnic ČVS. 

 

 

 

 

 


