Nominační kritéria pro ME U23 Solkan 2020 – RD U23 ve sjezdu

1. Nominační závody pro ME U23 Solkan (Slovinsko) 2020. Celkem čtyři závody, z toho
dva v dlouhém sjezdu a dva ve sprintu. Jsou to dva závody ve sprintu v Roudnici nad Labem
(6.-7.6.) a dva závody v klasickém sjezdu v Postřelmově (13. – 14.6.)
2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování bude dle olympijských
tabulek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do žebříčku se započítávají tři nejlepší závody ze všech
nominačních závodů. Při rovnosti bodů rozhodne poměr vzájemných vítězství ve všech
nominačních závodech. V případě stejného poměru vzájemných vítězství rozhodne lepší
výsledek v posledním nominačním závodě.

3. Výběr do RD U23 sjezd pro ME 2020. Do reprezentačního družstva pro ME 2020 mohou
být nominovány až první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. O konečném počtu
nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd. To znamená maximální
počet lodí v kategorii je stanoven na 4 (dle pravidel ICF), ale může jet lodí méně či vůbec
žádná.
4. Plánované
28. – 31.5.
13. – 19.7.
3. – 6.8.
15. – 22.8.
11. – 13.9.
2. - 4.10.
10.10

akce pro rok 2020:
VT Roudnice
VT Mur (Rakousko)
VT Solkan (Slovinsko)
ME U23 Solkan (Slovinsko)
SP La Seo D´Urgell (Španělsko)
Adige marathon (Itálie)
Krumlovský vodácký maraton

Všechny nominace navrhuje trenér, které schvaluje Trenérská rada pro RD sjezd. Ta si vyhrazuje
právo zohlednit v nominaci i další kritéria. Vedoucí trenér předkládá konečnou nominaci ke
schválení VV ČSKDV.
Vysvětlivky termínů:
Vzájemná vítězství – ve všech daných nominačních závodech souboje lodí s výsledným shodným
počtem nominačních bodů. Neúčast na nominačním závodě je brána jako prohra.
Případná změna místa konání jednotlivých závodů není důvodem k nezařazení jednotlivých závodů
do nominačních žebříčků.
Vypracoval: Lukáš Novosad
Nominační kritéria schválila TR sjezd dne:
Nominační kritéria schválil Výkonný výbor ČSKDV dne:
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