Nominační kritéria do RD sjezd a RD U23 sjezd na rok 2022 a na zimní období roku 2023

TR sjezd si vyhrazuje právo změnit nominační kritéria na základě aktuální epidemiologické situace a na základě v danou dobu platných
vládních opatření. Změny nominačních kritérií musí proběhnout minimálně 10 dní před konáním prvního nominačního závodu, na tu kterou
akci.

Nominační kritéria do RD sjezd senioři na rok 2022 a na zimní období roku 2023
1. Nominační kritéria pro MS ve sjezdu 2021 Treignac (FRA) – RD senioři sjezd

1.1. Nominační závody pro MS 2022 – kategorie K1m, K1ž, C1m, C2m. Celkem tři závody v klasiku a tři závody ve sprintu – tzn. celkem
šest nominačních závodů: závod č. 22(Čeňkova Pila – klasik - sobota), závod č. 36(Kamenice – klasik - neděle), závod č. 41(Špindlerův
Mlýn – klasik - neděle), závod č. 40(Špindlerův Mlýn – sprint – sobota), závod č. 59(Roudnice – sprint – sobota) a závod č. 61(Roudnice –
sprint – neděle). Místa a data závodů dle kalendáře a rozpisů jednotlivých závodů.
Nominační závody pro MS 2022 – kategorie C1ž: závod č. 22(Čeňkova Pila – klasik - sobota), závod č. 24(Čeňkova Pila – klasik neděle), závod č. 40(Špindlerův Mlýn – sprint - sobota) a závod č. 61(Roudnice – sprint – neděle). Místa a data závodů dle kalendáře a
rozpisů jednotlivých závodů.
1.2. Nominační žebříček pro kategorie K1m, K1ž, C1m, C2m. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle
olympijských tabulek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do žebříčku se z šesti závodů se započítávají čtyři nejlepší výsledky (nerozhoduje zda z klasiku či
sprintu). Při rovnosti bodů rozhodne součet umístění v obou závodech MČR (klasik a sprint). V případě shodného součtu umístění na MČR
rozhodne poměr vzájemných vítězství (pouze mezi závodníky se stejným počtem nominačních bodů na MČR ve sprintu a MČR v dlouhém
sjezdu) ve všech nominačních závodech. V případě stejného poměru vzájemných vítězství rozhodne menší součet procentuálních odstupů
za vítězem ze 3 závodů s nejmenším procentuálním odstupem (pouze mezi závodníky se stejným počtem nominačních bodů na MČR ve
sprintu a MČR v dlouhém sjezdu). V případě, že se některý z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat čtyři
nejlepší výsledky z pěti zbývajících nominačních závodů, respektive tři ze čtyř zbývajících nominačních závodů, respektive tři ze tří
zbývajících nominačních závodů, respektive dva ze dvou zbývajících nominačních závodů. V případě, že se neuskuteční alespoň dva
nominační závody o konečné nominaci rozhodne TR s přihlédnutím k výkonnosti 2021 a předešlých letech.
Nominační žebříček pro kategorii C1ž. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek
(9,7,6,5,4,3,2,1). Do žebříčku se budou započítávat tři nejlepší výsledky ze čtyř nominačních závodů. Při rovnosti bodů rozhodne lepší
umístění v závodě MČR sprint. V případě shodného výsledku na MČR sprint rozhodne poměr vzájemných vítězství (pouze mezi
závodnicemi se stejným výsledkem na MČR ve sprintu) ve všech nominačních závodech. V případě stejného poměru vzájemných vítězství
rozhodne menší součet procentuálních odstupů za vítězkou ze 3 závodů s nejmenším procentuálním odstupem (pouze mezi závodnicemi se
stejným výsledkem na MČR ve sprintu).
V případě, že se některý z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat tři ze tří zbývajících nominačních
závodů, respektive dva ze dvou zbývajících nominačních závodů. V případě, že se neuskuteční alespoň dva nominační závody o konečné
nominaci rozhodne TR s přihlédnutím k výkonnosti 2021 a předešlých letech.
1.3. Výběr do RD sjezd pro MS 2022
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.
1.4. Výjimka pro účast na MS 2022
Z důvodů nemožnosti startovat na všech nominačních závodech a vzhledem k úspěchům na MS ve sprintu v roce 2021 Tereza Kneblová
v kategorii C1 nebo/a K1 bude nominována při splnění jedné ze dvou podmínek:
a. v jednom ze dvou závodů Českého poháru na Čeňkově Pile (sobota, neděle) se umístí do druhého místa.
b. v obou závodech Českého poháru na Čeňkově Pile (sobota, neděle) se umístí do čtvrtého místa.
Tereza Kneblová bude nominována při splnění jedné z podmínek v kategorii, ve které podmínku splnila (příklad: Podmínku splnila v kategorii
K1 ženy a v kategorii C1 ženy ne. Bude nominována na MS pouze v kategorii K1 ženy.)
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2. Nominační kritéria pro SP a EP 2022 – RD sjezd senioři

2.1. Výběr do RD sjezd pro SP a EP 2022. Nominační závody a žebříček budou pro výběr na SP a EP stejné jako pro výběr na MS 2022.
Do reprezentačního družstva pro SP a EP mohou být vybráni závodníci v maximálním počtu prvních 5 lodí v každé kategorii. Šestá loď je
vyhrazena pro juniorskou reprezentaci.

3. Nominační kritéria do RD sjezd senioři pro rok 2022/2023 – zimní období
Reprezentační družstvo sjezd bude sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP pro rok 2022. V RD sjezd pro zimní období
roku 2022/2023 (do skončení nominace na ME nebo MS 2023) budou první 4 lodě v celkovém pořadí ČP 2022.

Nominační kritéria do RD U23 sjezd na rok 2022 a na zimní období roku 2023
4. Nominační kritéria pro ME U23 Banja Luka 2022 – RD U23 ve sjezdu

Věkovou kategorií U23 pro rok 2022 se rozumí všichni závodníci s ročníky narození 1999-2007.
4.1. Nominační závody pro ME U23 pro rok 2022. Celkem čtyři závody, z toho dva v dlouhém sjezdu a dva ve sprintu. Jsou to
dva závody v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile (9. – 10.4.) a dva závody ve sprintu v Roudnici nad Labem (21.-22.5.).
4.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování bude dle olympijských tabulek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do
žebříčku se započítávají tři nejlepší závody ze všech nominačních závodů. Při rovnosti bodů rozhodne poměr vzájemných
vítězství ve všech nominačních závodech. V případě stejného poměru vzájemných vítězství rozhodne lepší výsledek
v posledním nominačním závodě.
4.3. Výběr do RD U23 sjezd pro ME 2022.
Do reprezentačního družstva pro ME 2022 mohou být nominovány až první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. O
konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd. To znamená maximální počet lodí
v kategorii je stanoven na 4 (dle pravidel ICF), ale může jet lodí méně či vůbec žádná.

5. Nominační kritéria do RD sjezd U23 pro rok 2023 – zimní období

Věkovou kategorií U23 pro rok 2023 se rozumí všichni závodníci s ročníky narození 2000-2008.
Reprezentační družstvo sjezd bude sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP pro rok 2022. V RD U23 pro zimní
období roku 2022/2023 (do skončení nominace na ME nebo MS 2023) budou první 4 lodě v konečném pořadí ČP 2022, které
se umístí nejhůře do desátého místa celkového pořadí žebříčku ČP sjezd pro rok 2022. Dále v RD U23 pro zimní období 2023
budou všichni individuální medailisté z ME U23 2022 a také všichni individuální medailisté z ME juniorů 2022 s ročníkem
narození 2004.
Všechny nominace navrhuje trenér příslušného družstva, které schvaluje Trenérská rada pro RD sjezd. Ta si vyhrazuje právo zohlednit v
nominaci i další kritéria. Vedoucí trenér posléze předkládá konečnou nominaci ke schválení VV ČSKDV.
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.
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Případná změna místa konání jednotlivých závodů není důvodem k nezařazení jednotlivých závodů do nominačních žebříčků.
Nominační závody:
Nominačními závody pro účely RD sjezd senioři a U23 jsou závody v dlouhém sjezdu závod č. 22 (sobota Čeňkova Pila) a závod č. 24
(neděle Čeňkova Pila), závod č. 36 (v termínové listině závod v neděli na Kamenici), závod č. 41(neděle Špindlerův Mlýn), A závody ve
sprintu č. 40(sobota Špindlerův Mlýn), závod č. 59(sobota Roudnice nad Labem) a závod č. 61(neděle Roudnice nad Labem). Rozpisy
jednotlivých závodů se mohou měnit dle epidemiologické situace a vládních nařízení. Minimálně 10 dnů před dnem konání závodu bude
rozpis aktualizován. V rozpise se může změnit – místo pořádání závodu, datum pořádání závodu a druh závodu (tzn. z Českého poháru se
může stát veřejný postupový závod nebo nominační závod nepostupový – viz pravidla kanoistiky kapitoly 2.03, 2.05, 2.08 a 2.10).
Vypracovali: Robert Knebel a Lukáš Novosad
Nominační kritéria schválila TR sjezd dne: 8.3.2022
Nominační kritéria schválil Výkonný výbor ČSKDV dne:
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