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Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu (RD A) ve 

vodním slalomu na Mistrovství Evropy 2021 (ME 2021) 
 
Na ME 2021 jsou přednostně nominováni Mistři Evropy 2020 a první loď nominace na OH Tokio. 
Dalšími členy RDA, nominovanými na ME 2021, se stanou závodníci na základě níže uvedených kritérií. 

Nominační kritéria na Mistrovství Evropy (ME) pro rok 2021 
Nominace na ME 2021 se skládá z čtyř samostatných závodů: 

 

Čtyři nominační závody v České republice v roce 2020 
Závod 1 - 1. ČP Veltrusy 25.7.2020, Závod 2 – 2. ČP Veltrusy 26.7.2020,  

Závod 3 – 3.ČP Troja 1.8.2020, Závod 4 - 4. ČP Troja 2.8.2020 

 

Bodování:  1. místo   10 bodů 

  2. místo   9 bodů 

  3. místo   8 bodů 

  4. místo   7 bodů 

  5. místo   6 bodů 

  6. místo   5 bodů 

  7. místo   4 body 

  8. místo   3 body 

  9. místo   2 body 

10. místo    1 bod 

 

Pořadí v nominaci bude určeno dle následujícího klíče: 
A/ ze Závodu 1, Závodu 2, Závodu 3 a Závodu 4 budou vybrána a sečtena nejvyšší 

bodová ohodnocení ze třech závodů 

B/ Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

 

Při dosažené bodové shodě:  

1. rozhoduje počet vzájemných vítězství ve všech nominačních závodech v roce 2020 

(Závod 1 + Závod 2 + Závod 3 + Závod 4) 

2. rozhoduje lepší umístění v konečném pořadí v posledním nominačním závodě  

(Závod 4) 

3. rozhodne šéftrenér RD A, po poradě s TR RDA 
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III. Dodatky 

Dodatek A – pravidlo změna kritérií 
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. 

V případě, že olympijská nominace nebude uzavřena po ME 2020  (viz nominační kritéria 

na OH Tokio) zaniká platnost těchto uvedených nominačních kritérií na ME 2021. 

V případě významného omezení závodů, z důvodu epidemiologické situace se TR RDA 

sejde a stanoví další postup. 

Dodatek B – marketingová pravidla ČSK DV 
ČSK DV si vyhrazuje exkluzivní marketingová práva k prodeji prostoru na výstroji a 

výzbroji členů reprezentačního A teamu ve vodním slalomu s respektováním 

marketingových závazků ČSK. Individuální podmínky mohou být sjednány pro medailisty 

z posledních OH, medailisty ze seniorských soutěží a to ME, MS a vítěze celkového pořadí 

SP v posledních dvou sezónách.  

 

 

Schváleno trenérskou radou dne:  1. 6. 2020 

 

Schváleno výborem ČSK DV dne: 

 


