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Zásady výběru do seniorské reprezentace ČVS (včetně U23) v 2018: 

 
1. Cílem výběru je identifikovat nejlepší sportovce s největší šancí uspět v mezinárodní konkurenci 

2. Kandidáti reprezentace musí absolvovat všechny požadované testy, případné výjimky může udělit 
pouze Ústřední trenér ČVS *). Termíny a detaily testování budou zveřejněny s dostatečným 
předstihem. 

 
3. Výběr bude založen na: 

• Výkonech při testech 
• Předchozích výsledcích 
• Schopnosti přizpůsobení (kompatibility) 
• Perspektivnosti 

 

4. Ústřední trenér bude organizovat testování, jejichž cílem bude umožnit jednotlivým sportovcům 
ukázat své nejlepší výkony. 

5. Na základě výsledků testování společně s Místopředsedou ČVS pro sport, sestaví posádky s 
největší šancí uspět v mezinárodní konkurenci 

6. Ústřední trenér bude mít konečné slovo při rozhodování o výběru závodníků pro jednotlivé 
posádky. 

 
7. Před konečným výběrem může Ústřední trenér stanovit parametry, které budou muset kandidáti 
reprezentace splnit.  

8. O přiřazení trenérů k jednotlivým reprezentačním posádkám rozhoduje Ústřední trenér. 
 
Vstup do výběru do reprezentace znamená, že jako trenér nebo sportovec plně akceptujete 
podmínky uvedené v tomto dokumentu. 
 

*) O udělení výjimky pro případnou neúčast na testování je potřeba požádat písemně ÚT před každou 
konkrétní akcí 
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Důležité kontakty: 
 

• Předseda ČVS:    Dušan Macháček - machacek@veslo.cz 
• Místopředseda ČVS pro sport:  Václav Chalupa - chalupasport@gmail.com 
• Generální sekretář ČVS:  Josef Johánek – johanek@veslo.cz 

 
• Ústřední trenér (sportovní ředitel):  Simon Cox - simon.cox@veslo.cz 
• Ústřední trenér mládeže:   Vít Kučera – kucera@veslo.cz 
• Centrum ženského veslování ČVS:  Iva Uhlová, Tomáš Kacovský 
• VSCM ČVS:     Iva Uhlová – ivauhlova@seznam.cz 
• ASC Dukla Praha:    Václav Maleček (šéftrenér) - vendamalec@seznam.cz 
• Olymp Praha:    Tomáš Kacovský – kacovsky@atlas.cz 
• Vysokoškolské sportovní centrum:  Josef Lukš – josef.luks@gmail.com 
• Asistent ÚT:    Michal Vabroušek – michal@vabrousek.cz 

 
 

Sestavil:  Simon Cox, ÚT ČVS, 1/2018 
Projednáno:  Předsednictvem ČVS per-rollam, 7.2.2018 


