
 

 

 

 

RDJ Slalom – Specifikace přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 

2021 (úprava) 

Rámcový plán akcí bude průběžně upřesňován zejména s ohledem na 

finanční možnosti svazu a aktuální „corona“ situaci 

1. Rámcový plán akcí na rok 2021 – SLALOM  23.4. 2021 
 

a)  Hlavní závody sezóny: 

  6. 7. – 11. 7.   MSJ  Tacen, SLO  (3 lodě/kateg) 

18. 8. – 22. 8.     MEJ  Solkan, SLO  (3 lodě/kateg.) 

30. 9. –   3. 10.  OH naděje Krakov, POL  (5 + lodí/kateg.) 

            

b) Předpoklad dalších VT a soustředění: 

   1. 6. –   6. 6.  VT  Tacen (SLO)  (3-4 lodí/kateg.) nom. 

 21. 6. – 25. 6.  VT  Tacen (SLO)  (3 lodě/kateg.)  nomin.. 

  30. 6. – 11. 7.    VT+MSJ Tacen (SLO)  (3 lodě/kateg.) nomin. 

   2. 8. –   6. 8.    VT   Solkan (SLO)  (3-4 lodě v kateg.) nom. 

 13. 8. – 22. 8.   VT+MEJ Solkan (SLO)  (3 lodě/kateg.) nomin, 

  

2. Nominační kritéria pro zařazení do RDJ na MEJ a MSJ  

 

Vzhledem k vládním opatřením se zažádala výjimka pro pořádání nejvyšších 

(nominačních závodů) do reprezentací. Čeká se na vyjádření MZCR a NSA 

za jakých podmínek se budou moci ČP konat. Pokud ano, lze předpokládat, 

že to budou jediné povolené závody (navíc s povinnými PCR testy pro 

všechny zúčastněné). Proto se Nominace do RDJ pro MSJ a MEJ přesunula 

také na uvedené závody.  

 

      Nominační závody na MEJ v Solkanu (SLO) a MSJ Tacen (SLO) 2021 

 15. 5. – 16. 5.   1. + 2.  ČP  Trnávka  (1. + 2. NZ MEJ, MSJ) 

      22. 5. – 23. 5.   3. + 4.  ČP  Troja   (3. + 4. NZ MEJ, MSJ 

  



 

 

  

 

Bodování je olympijské (9,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Započítávají se tři nejlepší výsledky ze čtyř 

závodů.   Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný počet vítězství a dále rozhoduje výsledek posledního 

nominačního závodu (4. ČP v Troji). V případě, že se některý z výše uvedených nominačních závodů 

neuskuteční (budou se započítávat pouze dva lepší výsledky ze tří závodů).  

 

Bonifikace – individuální medailisté z MEJ 2020 v dané kategorii získávají 3 body, které se připočítají 

k bodovému zisku v nominačních závodech.   

Body do nominace berou pouze ročníky 2003  –  2006. 
 

Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje vedoucí trenér a následně předkládá 

ke schválení předsednictvu ČSK 
 

Na MSJ, MEJ startují první tři lodě v kategorii K1ž, K1m, C1ž, C1m. 

TR zváží účast v kategorii C2 mix (pokud bude na MEJ, MSJ vypsána)  

 

Start ve více kategoriích: 

Závodník může na MEJ, MSJ startovat ve více kategoriích.  

 

Dodatek pro nominaci pro Extreme Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MSJ 2021 (4 

lodě v kategorii) a MEJ 2021 (3 lodě v kategorii). 

Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě pořadí nominace do slalomového týmu v 

kategorii K1ženy a K1 muži. Čtvrtá loď pro MSJ bude určena dle pořadí team trialu konaného 

22. 5. 2021 při ČP v Troji (případně bude nominována na MEJ, v případě, že se některá 

kategorie nenaplní).  Dále být  může být startovní listina doplněna z kategorií C1. Vždy však 

musí být splněna podmínka účasti ve slalomovém závodě v kategorii juniorů (MSJ, MEJ 

2021). 

 

 

 

 



 

 

 

3)  Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro rok 2021 slalom  

     (slouží k zařazení závodníků do SCM pro rok 2022 a složení RDJ pro zimní a 

jarní přípravu 2022) 

POZOR:  

    S velkou pravděpodobností se závody uvedené v květnových a červnových 

termínech nebudou moci uskutečnit. Tak jako v loňském roce se uvažuje o 

případné přesunutí těchto závodů do pozdějších termínů (červenec, srpen).  

  

Český pohár juniorů ve slalomu nejsou samostatné závody. Jedou se v rámci 6 závodů ČPJ a 

Mistrovství dorostu ČR – celkem 7 závodů: 

 

29. 5. – 30. 5.   1., 2. NKZ  Veltrusy (1., 2. ČPJ)  (možný přesun) 

19. 6. – 20. 5.    3., 4. NKZ   Roudnice (3., 4. ČPJ)  (možný přesun)      

                11. 9.   MR dorostu   Č. Budějovice  (     5. ČPJ) 

  18. 9. – 19. 9.    5., 6. NKZ   Troja, Roud.  (6., 7. ČPJ)         

  

 Bodování je shodné jako pro NKZ. Bodují pouze závodníci mládežnických kategorií.  

Do konečného pořadí ČPJ slalom se z celkového počtu 7 závodů se započítává 5 nejlepších výsledků. 

Pokud se jeden ze závodů neuskuteční, započítává se 5 nejlepších výsledků. Pokud se neuskuteční dva 

a více závodů, nezapočítává se jeden nejhorší výsledek. 

Takto vznikne žebříček ČPJ slalom, který slouží pro potřeby jmenovaní závodníků do RDJ  - 

zimní a jarní příprava (a zařazení do SCM) pro rok 2022.  

Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ 2022 pro zimní a jarní přípravu individuální 

medailisty z MEJ a MSJ bez ohledu na pořadí v ČPJ.  

4) Závod OH nadějí 2021 Krakov, předpokládaný termín: 30.9. – 4.10. 2021 

Věkové kategorie: 17. – 18. let (DS), 15. – 16 let (DM) a 11 – 14 let (Žáci) 

Nominace bude provedena na základě úspěšnosti v seriálu ČPJ a ČPž celkové pořadí. 

Předpoklad účasti 4 lodě v každé věkové a lodní kategorii K1, C1 muži, ženy 



 

 

 

 

5) ECA Cup 2021 a další mezinárodní závody:   

Pokud budou vypsány, účast zajišťují jednotlivá SCM samostatně na vlastní náklady (dle 

možností bude startovné hrazeno ze společných akcí SCM). 

23. 7. – 25. 7.   Předmistr. závod MEJ 2022  Č. Budějovice (SCM) 

30. 7. –   1. 8.   MZ      Praha – Troja  (SCM) 

 

6) Olympiáda mládeže ve slalomu a sprintu, Olomouc, 27. – 29. 6. 2022 

    (Přesun na rok 2022) 

        Tento prestižní motivační závod je určen pro věkové kategorie: starších a mladších žáků (2008-

2009) a žáků (2010-2011). Každý účastník startuje ve všech disciplínách: Slalom C1, K1 – Sjezd C1, K1. 

Součástí programu je i závod hlídek. 

Každá věková a lodní kategorie se vyhlašuje samostatně.   

Nominace: je v kompetenci jednotlivých krajů, které mohou nominovat maximálně 8 závodníků (2 

starší žáky, 2 starší žačky, 2 mladší žáky, 2 mladší žačky) + 2x doprovod (závodník (závodnice) musí mít 

trvalé bydliště v kraji, který reprezentuje)  

Další informace a rozpis závodu na stránkách ČOV.  

 

Praha, 23. 4. 2021       RNDr. Jiří Kratochvíl 

        Zodpovědný trenér RDJ 

 

 

 

 

 


