
 

 

Mládežnické veslování v ASC Dukla 

V roce 2013 obnovil armádní veslařský klub Dukla Praha možnost přípravy mládežnických veslařů. 

V případě, že je veslař členem SCM, tak se nabízejí dvě možnosti, jak v ASC Dukla veslovat. 

 

VARIANTA A 

Veslař zůstává členem svého současného klubu, zůstává členem SCM, v případě splnění 

pravidel dostává klub finance na trenéra a na činnost SCM 

 Veslař bezplatně trénuje na loděnici ASC Dukla Praha 

 Veslař má bezplatně k dispozici loď ASC Dukla Praha 

 Veslař je bezplatně trénován profesionálním trenérem ASC Dukly Praha 

 

Doporučuje se využít finanční prostředky ze SCM na činnost na účast na VT pořádaná ASC 

Dukla Praha 

VARIANTA B 

Veslař přestoupí do ACS Dukla Praha ze svého současného klubu, nemůže být členem SCM. 

Nárok na finance ze SCM klub ztrácí. 

 Veslař trénuje na loděnici ASC Dukla Praha 

 Veslař má k dispozici loď ASC Dukla Praha 

 Veslař je trénován profesionálním trenérem ASC Dukly Praha 

 Veslař využívá zařízení loděnice ASC Dukla Praha 

 Veslař využívá ubytovací zařízení ASC Dukla Praha  

 Veslař využívá jídelny ASC Dukla Praha 

 Veslař má hrazeny veškerá soustředění a pobytové náklady na závodech ze zdrojů 

ASC Dukla Praha 

V obou případech jsou závodníci řízeni ústředním trenérem mládeže, v případě pozvání se 

zúčastňují pravidelných tréninkových srazů pořádaných ČVS a plní tréninkovou evidenci ČVS. 



 

FAQ´s 

Chci přestoupit do ASC Dukla, můžu být zároveň v SCM?  

 Ne. Pravidla SCM tuto možnost nedovolují, buď je veslař členem SCM nebo ASC Dukla. 

Můžu na Duklu chodit trénovat a přitom být členem VK Napajedla?  

 Ano. Pokud s tím bude trenér na Dukle souhlasit není to problém. 

Jsem z Moravy, chtěl bych začít veslovat v ASC Dukla, musím shánět ubytování? 

 Ne, v případě, že tě pustí mateřský klub a v ASC Dukla o tebe budou mít zájem, tak ti 

zařídí ubytování i stravu na ubytovně Dukly Praha. 

Jsem v SCM, když bych přestoupil do ASC Dukla, budu muset plnit tréninkovou evidenci? 

 Ano, tréninkovou evidenci budeš muset plnit i tam, v případě, že přestoupíš do ASC 

Dukla nemůžeš být člen SCM svého klubu. 

 

 


