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Partneři reprezentačního družstva do 23 let ve vodním slalomu 

 

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního družstva do 23 let (RD U23) 

na rok 2020 

 

I. Nominační kritéria na MS U23 a ME U23 pro rok 2020 

 
1. V olympijských kategoriích (K1m, K1ž, C1m, C1ž) budou nominovány první tři lodě věkové 

kategorie do 23 let (ročník narození 1997 - 2005) v pořadí nominace roku 2020 do 

reprezentačního družstva seniorů (RD A) ve slalomu - viz. „Nominační kritéria na Mistrovství 

Evropy (ME) a závody Světového poháru (SP) pro rok 2020“. 

2. V neolympijských kategoriích může být nominována jedna až tři lodě věkové kategorie do 23 

let (ročník narození 1997 - 2005) v pořadí nominace do RD A. 

 

II. nominační kritéria na „2020 Extreme canoe slalom U23 World Championships“  a 

případně „2020 Extreme canoe slalom U23 Evropa Champioships“ (bude-li tato 

soutěž vypsána) 
 

1. Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě nominace roku 2020 do slalomového 

reprezentačního družstva seniorů (RD A) v kategorii K1 ženy a K1 muži. Vždy však musí být 

splněna podmínka účasti ve slalomovém závodě MSU23 nebo MSJ (MEU23 nebo MEJ). 

 

 

Dodatky: 

➢ ČSK DV si vyhrazuje exkluzivní marketingová práva k prodeji prostoru na výstroji a výzbroji 

členů RD U23 teamu ve vodním slalomu. Individuální podmínky mohou být sjednány pro 

medailisty ze seniorských soutěží a to ME, MS a vítěze celkového pořadí SP.  

➢ V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu v roce 2020, si 

trenérská rada vyhrazuje právo na provedení dodatečných změn v uvedených nominačních 

kritériích. 

➢ Vedoucí trenér RD U23 má právo po schválení trenérskou radou nominovat závodníka (y) 

nad rámec těchto kritérií na jakýkoliv závod. 

➢ Vedoucí trenér RD U23 má právo s ohledem na finanční možnosti ČSK DV omezit na některé 

akce počet hrazených závodníků. 

Schváleno trenérskou radou RD A dne:   

Schváleno VV ČSK DV dne:    
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