Nominační kritéria pro Mistrovství Světa ICF 2019
2019 ICF WORLD DRAGON BOAT CLUB CREW CHAMPIONSHIPS http://kyivdragon2019.org/
TERMÍN ZÁVODU: 12. – 15. ZÁŘÍ 2019
TERMÍN TRÉNINKŮ: 9. – 11. ZÁŘÍ 2018
LOKALITA: KIJEV, UKRAJINA
Prostřednictvím tohoto dokumentu zveřejňujeme podmínky účasti juniorské reprezentace pro Mistrovství
světa dračích lodí ICF 2019. O finálním složení juniorského reprezentačního družstva rozhodne 2. kolo fyzických
testů.

PODMÍNKY ÚČASTI NA MS
1.
2.
3.
4.

Splnění podmínek fyzické výkonnosti
Splnění finančních podmínek
Splnění podmínek účasti na povinných akcích
Ostatní

Ad. 1. Splnění podmínek fyzické výkonnosti
První kolo fyzických testů proběhne 18.5.2019 v Přerově. Testovat se bude pouze fyzická
připravenost, technika pádlování bude předmětem druhého kola testů. Testy v posilovně, (běh, ovál
nebo rovinka). V případě omluvené neúčasti je možné výsledky zaslat.
Přihlášku do reprezentace po termínu prvního kola lze podat pouze s přiloženými výsledky testů,
které budou započítány do výsledků prvního kola, nejpozději však do 31.7.2019 včetně.
Druhé kolo testů proběhne 2. nebo 3.8.2019, místo bude upřesněno, předpoklad je Praha.
Předmětem testování bude jak fyzická připravenost, tak technika pádlování na dračí lodi. Testy
proběhnou v posilovně, na oválu a na dračí lodi. Účast je povinná.
V tomto kole se rozhodne o finálním složení reprezentační posádky pro rok 2019.
Disciplíny testů:
• Běh na 2km
• Přítah s 50% vlastní váhy po dobu 2minut
• Shyby – maximální počet opakování
• Angličáky po dobu 2 minut
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Ad. 2. Splnění finančních podmínek
Celkové náklady na účastníka činí cca 25 000.-Kč. Český svaz dračích lodí ve spolupráci s Českým
svazem kanoistů a jednotlivými oddíly bude na každého účastníka přispívat nad rámec částky
z vlastních zdrojů (částka z vlastních zdrojů bude upřesněna – předpoklad 5000 - 10000),- Kč, kterou
je každý nominovaný povinen uhradit na transparentní účet ČSDL 2700934356 / 2010. Termín úhrady
je nejpozději do 7.8.2019; VS = rodné číslo účastníka.
V rámci přihlášky uhradí zájemce o reprezentaci nevratnou zálohu ve výši 2000,-. V případě nominace
bude tato částka zahrnuta do celkové částky, kterou bude reprezentant hradit z vlastních prostředků.
Bude-li celková částka z vlastních zdrojů 5000,-, uhradí rozdíl, tedy 3000,- atd.

Ad. 3. Splnění podmínek účasti na povinných akcích
V rámci přípravy na MS jsou vypsány termíny soustředění a závodů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termín
18.5.2019
2. – 4.8.2019
8.-11.8.2019
24. – 31.8.2019
5.9. – 9.9.2019
12. – 15.9. 2019

Lokalita
Přerov
bude upřesněna (Praha, Brno, Vysočina
ONV
bude upřesněna (Praha, Brno, Oboz,…
bude upřesněno
Kijev, Ukrajina

Popis akce
1.kolo testů
2.kolo testů
závody + soustředění
soustředění
soustředění / MČR
závody MS

Ad. 4. Ostatní
Hlavní kategorií je MIX. O počtu reprezentantů rozhodné celkový počet uchazečů o reprezentaci,
jejich připravenost a finanční podmínky. Pokud počet uchazečů přesáhne 40, připravenost bude
dobrá, stejně jako finanční podmínky, budou počty následující: 10 dívek, 14 chlapců. Pokud nikoliv,
zredukují se počty následovně: 6 dívek, 10 – 12 chlapců.
Český svaz dračích lodí si vyhrazuje právo, po předchozím schválení výkonného výboru, udělit individuální výjimku pro toho
člena reprezentace, který z vážných důvodů nemůže splnit některou z uvedených podmínek.

Jiří Přikryl, koordinátor juniorské reprezentace dračích lodí České republiky
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