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TESTY SCM, RD 

Termín: 9. - 11. 9. 2022 

Místo:  Jablonec nad Nisou – Břízky-Kolečko, Atletický stadion Střelnice Jablonec n. N.   

Sraz:  14:00 hod. - Břízky-Kolečko - porada trenérů  

Pořadatel: ÚBD SLČR 

Účast:  Členové SCM, RD-J, RD-OHN, RD-B, RD-A 
Účast je povinná pro SCM, RD-J, RD-OHN, případnou absenci doloží 
trenéři při prezentaci. 
Je možné přihlásit i sportovce, kteří nejsou členy SCM nebo RD – jejich účast bude 
trenérům potvrzena do 6. 9. 2022 (dle kapacity)  

Přihlášky: Nejpozději  do 5. 9. 2022 do 12:00 hod. 
na adresu: jitka.bartonova@czech-ski.com 

Ubytování: Jablonec n.N. - Kolečko. Zde budou ubytováni všichni závodnici a závodnice SCM 
+ 1 trenér na každé SCM na náklady ÚBD. Závodnici a trenéři z Jablonce a 
Liberce bydlí doma. 

Strava: Městská hala Jablonec nad Nisou         
 
 
PROGRAM 
Pátek  09. 09. 2022  14:20-14:40 Sraz všech závodníků pro potřeby  
       silových testů 

15:00  Opakované výběhy (Jablonec Břízky) 
 17:45  Porada trenérů 

     19:00  Večeře 

Sobota 10. 09. 2022  07:00  Snídaně 
08:35  Dráha (stadion Střelnice Jablonec) 
09:35  Silové testy (hala na Střelnici) 
12:00  Oběd 
15:30  Opakované výjezdy soupaž (Břízky) 
19:00  Večeře 

Neděle  11. 09. 2022  07:00  Snídaně 
09:30  Výběh Rybářská Bašta-Bramberk 5,6 km 
12:00  Oběd 

 
Upozornění: Popis testů a mapa výběhu v příloze! 

Test na KL se jede na klasickém vybavení - klasické KL, hole na klasiku! 
 Na KL je povinná helma! Tretry nejsou povoleny!  

  
 

 

  

Štěpán Kaliba 
Sportovní ředitel ÚBD SLČR 
Liberec, 15. 8. 2022 
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Příloha č. 1  
 
 
Popis testů 

 
Pátek  15:00 – Opakované výběhy (Stávající test) 

 
Sobota  08:35 – Dráha – dorostenky 1 000 m, dorostenci+juniorky+junioři 1 500 m  

      09:35 – Silový test  
 

Rozcvičení: 3 x 10 kliků, pauza 1,5 min, po poslední sérii pauza 5 min a nástup na začátek 
testu 
 
Popis testu: 
Shyby na počet z visu - 09:35 
Provedení: Z visu na hrazdě se sportovec přitáhne, tak aby dostal bradu nad horní úroveň 
hrazdy. Cílem je provést, co největší počet shybů. Test končí v případě, že se sportovec už 
není schopen přitáhnout nebo jestliže ve dvou po sobě jdoucích pokusech neprovede cvik 
správně (nedostane bradu nad hrazdu nebo se nespustí do visu na natažených rukou) nebo 
se bude zastavovat v krajních polohách déle než 3 s. 
Pauza – 30 min aktivní (protažení, uvolnění, ...) 
 
Bench press s polovinou hmotnosti sportovce na počet 
Provedení: V leže na lavici sportovec vzpírá činku o váze poloviny jeho hmotnosti. Jedno 
opakování začíná s činkou v natažených rukách, poté sportovec spustí činku tak aby se lehce 
dotkla hrudníku a vzepře zpět do natažených rukou. Test končí v okamžiku, kdy sportovec 
není schopen činku vzepřít nebo ve dvou po sobě jdoucích pokusech neprovede cvik správně 
(nedotkne se hrudníku nebo nevzepře činku až do natažených rukou) nebo se bude 
zastavovat v krajních polohách déle než 3 s. 
 
Vyhodnocení testu: V testu se hodnotí počet shybů, počet bench pressů a součet.  
V tabulce se bude dále uvádět – jméno, příjmení, rok narození, klub, váha a výška. 

 
 

Sobota  15:30 – Opakované výjezdy soupaž  
 
 

Neděle  09:30 – Výběh do kopce Rybářská bašta – Bramberk 5,6km  
    

Mapa viz. příloha číslo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Příloha č.2 
 
 
Mapa výběhu Rybářská Bašta – Bramberk 5,6km 
 
 

 

 

 


