RDJ Sjezd – Koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 2019
Rámcový plán bude průběžně upřesňován zejména s ohledem na finanční možnosti svazu a
následně RDJ

1. Rámcový plán akci na rok 2019 SJEZD
a) Hlavní závod sezony 2019:
23.7. - 28. 7. 2019

MSJ sjezd

(3 – 4 lodě v kategorii)

Banja Luka (BiH)

b) Přípravné závody 2019:
6. - 9. 6.
SP
Treignac, ITA
7. - 14.11.
maraton
Ardeche, FRA

Výběr
Výběr

c) VT a soustředění:
13.1. - 18. 1.
15.2. - 3.3.
21.3. - 24.3.
4.5. - 8. 5.
30.6. - 3. 7.
10.6. - 13. 6.

VT zima
VT Empuria Brava, ESP
VT Hanušovice
VT Salza, AUT
VT Salza, AUT
VT Banja Luka, BiH

Výběr
2 auta
4 lodě(3) v kat.
4 lodě(3) v kat.
4 lodě (3) v kat.
4 lodě (3) v kat.

Spol. s RDJ slalom
Spol. s RD, U23
Spol. s RD, U23
Spol. s RD U23
Spol. s RD U23
Spol. s RD U23

2. Nominační kritéria pro zařazení na akce a do přípravy RDJ SJEZD
v roce 2019
a) Nominační závody na MEJ 2019, Banja Luka, BiH
Nominační závody nejsou samostatnými závody - jedou se v rámci vybraných závodů ČP
ve sjezdu, ČPJw a MČR dorostu v klasickém sjezdu.
26.4.- 27.4.
25.5.- 26.5.
22.6.- 23.6.

2x klasik
2x sprint
MČRd. klasik, MČRž. Klasik (2x klasik)

1.,2. NZ
3.,4. NZ
5.,6. NZ

Č. Pila
Veltrusy
Berounka, Morava ?

Bodování je olympijské (9,7,6,5,4,3,2,1) započítávají se 4 nejlepší výsledky z těchto šesti
nominačních závodů bez ohledu na sprint či klasik. Při neuskutečnění některého ze závodů se
škrtá vždy pouze jeden závod. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší vzájemný poměr vítězství, poté
výsledek na MČR dorost klasik. Dále pak rozhoduje TR RDJ sjezd a vedoucí trenér RDJ.
Bonifikace – individuální medailisté z MSJ 2017 v dané kategorii získávají bonifikaci maximálně 3 b,
které se připočítají k bodovému zisku v nominačních závodech.
Body do nominace berou pouze ročníky 2001 – 2004.

Do reprezentačního družstva pro MEJ budou nominovány ve všech kategoriích maximálně
čtyři lodě, ale může jet lodí méně.

O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR RDJ sjezd.
Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje TR RDJ sjezd a vedoucí trenér
předkládá ke schválení předsednictvu ČSK DV.
b) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro rok 2019 sjezd.

Český pohár juniorů ve sjezdu nejsou samostatné závody - jedou se v rámci vybraných
závodů, ČP a MČR dorostu ve sprintu a klasickém sjezdu. Skládá se z 8 závodů.

26.4.- 27.4..
25.5.- 26.5.
22.6.- 23.6.

2x klasik
2x sprint
2x klasik, MČRd + MČRž

17.8.- 18.8.

2x sprint

15.9.

1x sprint, MČRd

1., 2. ČPJ
3., 4. ČPJ
5., 6. ČPJ

Č. Pila
So, Ne
Veltrusy
So, Ne
Dvůr Králové So, Ne

7-.8. ČPJ

Č. Budějovice So, Ne

9. ČPJ

Č. Budějovice

Ne

Bodování je shodné jako pro ČP. Bodují jen závodníci mládežnických kategorií (ročníky
2008-2001). Do konečného pořadí ČPJw se z 9 závodů započítává 6 nejlepších výsledků. Pokud
se jeden ze závodů neuskuteční, započítává se 6 nejlepších výsledků. Pokud se neuskuteční dva a
více závodů, nezapočítává se jeden nejhorší výsledek.
Tak vzniká žebříček ČPJ sjezd, který slouží pro potřeby jmenování do RDJ pro zimní
přípravu 2019/2020. Dále tento žebříček slouží pro potřeby zařazení do SCM 2020.
Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2019/2020 individuální medailisty
z MSJ bez ohledu na pořadí v ČPJw. V případě nízkého počtu zařazených závodníků v žebříčku
ČPJw vyjmenuje TR RDJ další závodníky zejména do RDJ B na základě ČP žáků ve sjezdu.
V kategoriích K1m, K1ž, C1m si TR RDJ sjezd vyhrazuje právo zařadit na čtvrté
místo pro zimní přípravu první následující loď ročníku 2004 a mladší. U kategorie C2m,
C1ž zváží zařazení mladší lodě již na místo třetí.
Do skončení nominace pro akce v roce 2019 bude účast závodníků na VT a závodech
určována na základě nominace do RDJ pro rok 2019 (žebříček juniorů 2018).
Postupně však budou zohledňovány aktuální výsledky v nominačních závodech
Vedoucí trenér zdůrazňuje povinnost reprezentantů účastnit se akcí RDJ
a vyhrazuje si právo zohlednit toto kritérium při nominacích na nejvýznamnější soutěže
roku.

Tomáš Kutý
Vedoucí trenér RDJ sjezd

Jiří Kratochvíl
zodpovědný trenér RDJ slalom a sjezd

