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Nominační kritéria do RD sjezd pro MS a SP v USA v roce 2020 
 
1. Nominační kritéria pro MS ve sjezdu 2020 Nantahala - USA, a pro SP v USA 2020 – RD senioři sjezd 
1.1. Nominační závody pro MS a SP 2020.  
Celkem čtyři nominační závody – dva v dlouhém sjezdu a dva závody ve sprintu. Nominační závody jsou:  závody Českého 
poháru v roce 2019 Lipno dlouhý sjezd – MČR seniorů 24.8.2019, ČP ve sprintu na Lipně 25.8.2019, nominační závod 
v dlouhém sjezdu na území ČR v březnu 2020 (upřesnění termínu a místa po oznámení termínové listiny pro rok 2020 
v prosinci 2019), nominační závod ve sprintu na území ČR v březnu 2020 (upřesnění termínu a místa po oznámení termínové 
listiny pro rok 2020 v prosinci 2019). 
 
1.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek 
(9,7,6,5,4,3,2,1). Do žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř nominačních závodů. Při rovnosti bodů rozhodne 
poměr vzájemných vítězství ve všech nominačních závodech. V případě i stejného poměru vzájemných vítězství rozhodne lepší 
součet výsledků posledních dvou nominačních závodů v roce 2020 – jeden v dlouhém sjezdu a druhý ve sprintu. V případě 
shodného součtu dvou výsledků posledních dvou nominačních závodů v roce 2020 (dlouhý sjezd a sprint) rozhodne součet 
procentuálních odstupů za vítězem ze dvou sprintů a ze dvou dlouhých závodů. V případě, že se některý z výše uvedených 
nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat tři nejlepších výsledky ze tří zbývajících nominačních závodů.  
 
1.3. Výběr do RD sjezd pro MS 2020 
Do reprezentačního družstva pro MS mohou být nominovány až první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. 
O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd – tzn. maximální počet lodí v kategorii je 
stanoven na 4 (dle pravidel ICF), ale může jet lodí méně či vůbec žádná. Na závodech SP USA nebude mít právo nominace 
žádná loď, která nebude startovat na MS (výjimku tvoří druhé kategorie u závodníků, kteří startovali na MS ve své hlavní 
kategorii). 
Účastníci MS a SP 2020 si budou přispívat na účast dle výkonnosti – pravděpodobné výše příspěvků: 
1. skupina  - individuální medailisté z ME 2019 nebo MS 2019 – příspěvek do 10.000 Kč 
2. skupina – individuální umístění do 8. Místa a současně do 1/3 startovního pole z ME 2019 nebo MS 2019  – příspěvek do 
15.000 Kč 
3. skupina – individuální umístění do 16.místa a současně do ½ startovního pole z ME 2019 nebo MS 2019  – příspěvek do 
25.000 Kč 
4. skupina – individuální medailisté z MS juniorů nebo MS do 23 let v roce 2019  - příspěvek do 30.000 Kč 
5. skupina – lodě nesplňující žádná z předchozích kritérií – do 40.000 Kč 
Definitivní výše příspěvku pro jednotlivé skupiny bude upřesněna do 31.1.2020 – výše příspěvku se bude měnit 
v závislosti na výši rozpočtu RD sjezd pro rok 2019 a odhad rozpočtu RD sjezd na rok 2020. 
 
1.4. Organizace MS a SP 2020 
Po skončení nominace na MS 2020 budou účastníkům (po uhrazení příspěvků) odeslány lodě do dějiště MS – odjezd lodí bude 
pravděpodobně do 30.3.2020. Závody MS se budou pravděpodobně konat v polovině května 2020. Odlet závodníků a 
realizačního týmu bude tak, aby se na trati MS dalo trénovat cca 8 dní  před začátkem samotného MS. Na MS 2020 budou 
navazovat závody Světového poháru. Hlavní odlet domů bude po skončení všech závodů SP 2020, ovšem pro zájemce bude 
možnost letět domů ihned po MS. Lodě budou do ČR opět poslány lodí – tzn. lodě budou k dispozici pravděpodobně až v srpnu 
2020 (kolize s ME juniorů a ME U23). 
 
 
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. 
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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: Robert Knebel 
Nominační kritéria schválila TR sjezd dne: 6.1.2019 
Nominační kritéria schválil Výkonný výbor ČSKDV dne:  
 


