
 

 

Mistrovství Evropy do 23let 

Cíle pro tuto regatu: 

 Pro vybrané posádky, které se zúčastní MS U23, to bude další příležitost ke kvalitnímu závodění. 

 Vytvořit novou příležitost prezentovat se pro závodníky, kteří nebyli vybráni do týmu pro MS U23. 

 Vytvořit příležitost pro závodníky ukázat svůj budoucí potenciál. 

Možné disciplíny: 

Muži – zde jsou již vybrány posádky M2- a M4-, proto by se měli potencionální kandidáti zaměřit na párové 

disciplíny: M1x, M2x a M4x. 

Muži LV – momentálně je již vybrán závodník na LM1x, což ponechává LM2x, LM4x a LM2- jako možné disciplíny 

pro případnou nominaci. 

Ženy – nominovány jsou posádky W2x a W1x a proto výběr bude zaměřen na W4x, W2- a W4- 

Ženy LV – vybrané posádky jsou LW2x a LW1x a příležitost se nominovat je v posádkách LW2- a LW4x. 

Přečtěte si prosím ještě jednou již zveřejněné podmínky pro nominaci (http://www.veslo.cz/informace-k-vyberu-

pro-me-a-ms-2018/38861832/u23_me_informace.pdf) 

Každý závodník, který má zájem se zúčastnit testování pro výběr do týmu ME U23 2018, se musí 

přihlásit do 3.7. 2018 na email:  simon.cox@veslo.cz 

Formát přihlášky na testování, pro zaslání na email: 

Jméno, příjmení, datum narození, klub, kategorie (M/Ž/MLV/ŽLV) osobní rekord na 2000m ergometr C2 (v sezóně 

2017/2018) 

Časový pořad a formát testování bude zveřejněn co nejdříve po uzavření přihlášek. 

Kluby zúčastněných závodníků musí být připraveny pomoci se zapůjčením materiálu pro testování 

(lodě, vesla), ergometry budou zajištěny Sportcentrem Račice. 

Pro účastníky testování není zajištěno ubytování ani stravování během celého víkendu. 

Je zde také možnost přímé nominace pro juniory, pokud juniorští závodníci předvedou mimořádné výkony na MSJ 

2018 (bez nutnosti dalšího testování). O výběru touto cestou rozhodne ÚT po konzultaci s ÚTM, závodníkem a 

osobním trenérem závodníka, aby bylo jisté, že tato nominace bude v oboustranném zájmu dlouhodobého 

rozvoje závodníka a reprezentace. Jakákoliv možná nominace bude následovat již zveřejněná pravidla výběru, 

jmenovitě, že posádky nominované na MS U23 mají přednost. 

 

Simon Cox 
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