
NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO LODM ( 27. – 29.6. 2022) ve slalomu a sprintu na 
divoké  vodě  pro  závodníky  z  Královéhradeckého kraje. 
 
LODM je vypsána pro věkové kategorie ŽS (2008 - 2009) a ŽM (2010 - 2011). 
 
LODM se zúčastní 2 závodnice v kategorii ŽS, 2 závodnice v kategorii ŽM a 2 závodníci v kategorii ŽS - 
a 2 závodníci v kategorii ŽM. Celkem tedy osm závodníků. 
Podmínkou účasti na LODM je start každého závodníka ve všech lodních kategoriích – tedy K1 a C1 ve 
slalomu a K1 a C1 ve sprintu (kluci i dívky). 
 
Nominační závody a podmínky  pro závodníky, usilující o účast na LODM ve slalomu a sprintu za 
Královéhradecký kraj jsou: 
 

•             21. 8. 2021. MČR žáků 2021 - slalom 

•             22. 8. 2021. MČR žáků 2021 – sprint 

•             31. 3. 2022. sjezd na Chrudimce 

•             28. 4. 2022. sjezd na Chrudimce 

• 16. 4. - 17. 4. 2022. slalom – Trutnov 

• 30. 4. -   1. 5. 2022. slalom – 1.+2. ČP Opava 
 
Závodníci z každé věkové kategorie budou do družstva nominováni podle dosažených výsledků ve výše  
uvedených závodech.  
Každé umístění  bude ohodnoceno: 
 

9 bodů za 1. místo 

7 bodů za 2. místo  

6 bodů za 3. místo 

5 bodů za 4. místo  

4 body za 5. místo 

3 body za 6. místo  

2 body za 7. místo 

1 bod  za 8. místo 

Body z jednotlivých závodů  se  budou sčítat  V kategorii C1 a K1 (slalom, sprint)  ŽS i ŽM budou 
reprezentovat Královéhradecký kraj 2 závodníci a 2 závodnice s nejvyšším počtem bodů. 

 
Nominaci navrhuje koordinátor Královéhradeckého kraje a schvaluje Regionální trenérská rada. Ta si 
vyhrazuje právo zohlednit v nominaci i další kritéria, důležitá k výběru reprezentantů.  Koordinátor ve 
vodním slalomu předkládá konečnou nominaci ke schválení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
 
V Hradci Králové  17. 2. 2022.                                            Jiří Karlovský 
                             trenér SCM  Hradec Králové, 
                                                      pověřený koordinací krajské výpravy za Královéhradecký kraj 


