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Nominační kritéria RDS pro závodní sezónu 2020

 Vymezení  

NK  vychází:   Z projektu  vedení  sportovní  reprezentace  České  republiky  v rychlostní
kanoistice  v letech  2017  –  2020,  schváleným  VV  SRK  ČSK.  Prioritou  je  úspěch
v olympijských disciplínách.

Cíl  NK:        Sestavení  reprezentačního družstva  seniorů  v rychlostní  kanoistice  pro  co
nejúspěšnější  účast  v  mezinárodních  soutěžích  v sezóně  2020,  v  souladu
s postupným naplňováním perspektivního čtyřletého olympijského plánu. Hlavním
cílem je úspěch na OH v Tokiu.

Postup:          Nominační postupy budou v průběhu sezóny v nejbližších možných termínech
postupně upřesňovány podle níže uvedených kritérií, podle aktuálních výsledků a
prokazované  výkonnosti  reprezentantů  a  to  v souladu  s hlavním  cílem  NK.
Umožní  to  tak  zohlednění  budoucího  vývoje  výkonnosti  a  poměru výkonnosti
v jednotlivých kategoriích a disciplínách. Počet mezinárodních soutěží a disciplín je
vysoký,  časové  pořady  některých  soutěží  jsou  předem  neznámé.  Jakékoliv
nejasnosti  je  možné  kdykoli  konzultovat  s reprezentačním  trenérem.  V případě
oslabení reprezentace před některou z mezinárodních soutěží z důvodu zdravotní
indispozice sportovce, bude reprezentační trenér upravovat nominaci především v
souladu s cílem NK a pokud to bude možné tak v souladu s nominačními postupy
popsanými v NK.

                V případě jednoznačného prokázání výkonnosti bude preferována nominace už
z dřívějších  soutěží  kvůli  možnosti  přípravy  na  mezinárodní  soutěže  bez
přizpůsobování tréninku dalším nominacím.

Pojmy: 

AMS  –                        Akademické mistrovství světa      
EOHQ   –                    Evropská olympijská kvalifikace
ME 23 – Mistrovství Evropy do 23 let
MS – Mistrovství světa dospělých  (v roce 2020 v neolympijských disciplínách)
MS 23 – Mistrovství světa do 23 let
NK – Nominační kritéria
NZ – Nominační závod
OH – Olympijské hry, zde i ve smyslu olympijský, olympijské atp. 
Posádka -                   jednočlenné nebo dvoučlenné nebo čtyřčlenné osazení lodi závodníky
neOH – Neolympijská (disciplína) 
RDS – Reprezentační družstvo seniorů
RSC – Resortní sportovní centrum 
SP – Závod Světového poháru
VV SRK ČSK -             Výkonný výbor Sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů
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 Termínová listina  

Plánované mezinárodní soutěže, kterých se RDS v roce 2020 zúčastní:

1. Evropská OH kvalifikace               Račice (CZE)           6.5.-7.5. 

2. 1. závod SP                     Račice (CZE)           8.5.-10.5. 

3. 2. závod SP + OH kvalifikace Duisburg (GER)              21.5.-24.5.

4. Mistrovství Evropy                                Pitesti (ROM)                         5.6.-7. 6.

5. Mistrovství Evropy do 23 let Moskva (RUS)            2.7.-5.7. 

6. Mistrovství světa neOH disciplín        Szeged  (HUN)                        9.7.-12.7. 

7. Mistrovství světa do 23 let              Brandenburg (GER)               16.7.- 19.7.

8. Olympijská regata                                 Tokio  (JAP)                             3.8.-8.8.

9. Akademické Mistrovství světa            Minsk (BLR)                             21.8.-23.8.

              

Domácí nominační závody: 

1. Nominační závod (I. NZ) Račice 17.-19.4.

2. Nominační závod (II. NZ)              Račice               12.-14.6.

 Domácí soutěže  

A. I. Nominační závod Račice 
a) Slouží především k určení nominace na závody SP a ME 
b)  Kandidáti nominace na SP a ME v C4 500 a K4 500 (mužů i  žen) jsou povinni

startovat v individuálních disciplínách 500 i 200m 

C. II. Nominační závod Račice
a) Slouží  především  k  určení  nominace  na  ME23  Moskva,  MS  Szeged,  MS23

Brandenburg a AMS Minsk. Posádky úspěšné na závodech SP (popř. ME) budou
v případě možnosti nominovány na další světové soutěže bez kvalifikace na II. NZ.

b) O disciplínách, které zbydou pro II. NZ jako nominační, rozhodne reprezentační
trenér na základě výsledků I. NZ, 1. SP, 2. SP a ME.
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 Nominace na mezinárodní soutěže  

1. EOHQ  Račice (CZE) – nominace z I. NZ Račice a výsledků 2019
1.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2019 a výsledků I. NZ. 
1.2. Na základě výsledků I. NZ budou nominovány posádky do všech disciplín, ve kterých

bude  možné  bojovat  o  účast  na  OH.  Na  základě  mezinárodního  kvalifikačního
systému a výsledků MS 2019, zbývá u žen K1 200, K1 500, K2 500, C1 200, C2 500, u
mužů K1 200.

2. 1. SP  Račice (CZE) – nominace z I. NZ Račice a výsledků 2019
2.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2019 a výsledků I. NZ.
2.2. Na základě výsledků 2019 jsou předem jmenovitě nominovány posádky ve složeních,

v kterých zajistily místa na OH. (C1 1000, K1 1000, C2 1000, K2 1000).
2.3. Předpokládané obsazení: celkem zhruba 35 závodníků.

3. 2. SP a OHQ Duisburg (GER) – nominace z I. NZ Račice a výsledků 2019
3.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2019 a výsledků I. NZ.
3.2. Na základě výsledků 2019 jsou na 2. SP předem jmenovitě nominovány posádky ve

složeních, v kterých zajistily místa na OH (C1 1000, K1 1000, C2 1000, K2 1000).
3.3. Nominace pro 2. SP a OHQ může být za určitých okolností upřesněna až na základě

výsledků 1. SP a EOHQ Račice a může být uzpůsobena testu výkonnosti některých
posádek z hlediska přípravy na další mezinárodní soutěže sezóny 2020.

3.4. Předpokládané obsazení: celkem zhruba 15 závodníků.

4. ME  Pitesti (ROM) – nominace z I. NZ
4.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků I. NZ.
4.2. V některých disciplínách může být  v případě potřeby nominace provedena až  na

základě výsledků EOHQ a SP Račice. 
4.3. Předpokládá se obsazení téměř všech vypsaných disciplín. 

5. ME 23 Moskva (RUS) –  nominace z II. NZ, 1. SP, 2. SP, ME
5.1. Nominuje reprezentační trenér především na základě výsledků II. NZ
5.2. Nominace do některých disciplín může být v případě vysoké výkonnosti provedena

už na základě výsledků 1. SP, 2. SP nebo ME. 
5.3. O  případné  kombinaci  nominací  na  ME23,  MS  a  MS23  rozhodne  reprezentační

trenér na základě kombinací disciplín na jednotlivých soutěžích vzhledem k tréninku
po konzultaci s osobními trenéry a vedoucími trenéry RSC. 

5.4. Předpokládané obsazení: celkem zhruba 15 závodníků.
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6. Mistrovství světa neOH disciplín Szeged (HUN)  –  nominace z II. NZ, 1. SP, 2. SP a ME
6.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků soutěží v roce 2020 - 1. SP, 2. SP,

ME a především na základě výsledků II. NZ. 
6.2. Na základě posouzení domácí i mezinárodní konkurence v jednotlivých disciplínách

může reprezentační trenér nominovat na MS posádky na základě výsledků EOHQ
Račice, SP Račice, SP v Duisburgu nebo ME Pitesti.

6.3. Po  každé  soutěži  bude  následný  postup  vždy  upřesněn  (zbývající  do  té  doby
neobsazené disciplíny). Nejpozději po ME Pitesti určí reprezentační trenér disciplíny
II. NZ, v nichž se bude bojovat o nominaci na MS. 

6.4. O  případné  kombinaci  nominací  na  ME23,  MS  a  MS23  rozhodne  reprezentační
trenér na základě kombinací disciplín na jednotlivých soutěžích vzhledem k tréninku
po konzultaci s osobními trenéry a vedoucími trenéry RSC. 

6.5. O  konečné  nominaci  včetně  preference  disciplín  a  možnosti  startu  jednoho
závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační trenér. 

6.6. Předpokládané obsazení: celkem zhruba 25 závodníků

7. MS 23 Brandenburg (GER) – nominace z II. NZ, 1. SP, 2. SP, ME
7.1. Nominuje reprezentační trenér především na základě výsledků II. NZ
7.2. Nominace do některých disciplín může být v případě vysoké výkonnosti provedena

už na základě výsledků 1. SP, 2. SP nebo ME. 
7.3. O  případné  kombinaci  nominací  na  ME23,  MS  a  MS23  rozhodne  reprezentační

trenér na základě kombinací disciplín na jednotlivých soutěžích vzhledem k tréninku
po konzultaci s osobními trenéry a vedoucími trenéry RSC. 

7.4. Předpokládané obsazení: celkem zhruba 10 závodníků.

8. Olympijská regata Tokio (JAP) - nominace z EOHQ, OHQ, 1. SP, 2. SP 
8.1. Nominuje reprezentační trenér v souladu s hlavním cílem NK podle počtu vyjetých

míst na OH v jednotlivých kategoriích.
8.2. Posádky, které zajistí místa na OH na jarních kvalifikačních závodech EOHQ v Račicích

nebo OHQ v Duisburgu, budou na základě těchto výsledků jmenovitě nominovány
OH. 

8.3. V kategorii kanoistů mužů a kajakářů mužů reprezentační trenér nominuje posádky
na OH na základě výkonnosti na 1. SP Račice a 2.SP Duisburg (vyjma případů z bodu
8.2) 

8.4. Posádky,  které  zajistily  místa  na  OH  v  roce  2019  může  reprezentační  trenér
nominovat  už na základě výsledků 1. SP, jestliže jiné posádky ČR neprokáží na 1.SP
vyšší výkonnost ukazující na větší šanci na úspěch na OH.

8.5. V případě,  že některá posádka prokáže na 1.  SP vyšší  výkonnost  než posádka(y),
které zajistily místa na OH v roce 2019, nominace určí reprezentační trenér podle
dosavadní výkonnosti včetně výkonů adeptů nominace na OH na 2. SP Duisburg. 

8.6. V případě možnosti bude preferována nominace co nejdříve kvůli možnosti přípravy
na OH bez přizpůsobování tréninku dalším nominacím.

8.7. O  preferenci  disciplín  a  možnosti  startu  jednoho  závodníka  ve  více  disciplínách
rozhodne reprezentační trenér.

8.8. Finální nominaci na OH předloženou ČSK schvaluje Plenární zasedání ČOV dle „Zásad
nominace sportovců a členů doprovodu na Hry na XXXII. Olympiády Tokio 2020“. 
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9. AMS Minsk (BLR) – nominace z II. NZ
9.1. Na  základě  vysoké  výkonnosti  prokázané  na  EOHQ,  SP  a  ME  2020  může

reprezentační trenér nominovat do některých disciplín AMS sportovce bez účasti na
II. NZ.

9.2. Nominace na AMS proběhne na základě výsledků II. NZ v individuálních disciplínách,
které budou upřesněny včas před II. NZ.

9.3. Nominováni mohou být pouze sportovci splňující podmínky FISU (mimo jiné narození
nejdříve v r.  1995),  kteří  se  závazně  přihlásí  reprezentačnímu trenérovi  do 30.  5.
2020. 

9.4. Předpokládané obsazení: 12 závodníků.

 Další obecná ustanovení NK RDS 2020  

 Nominace realizačních teamů pro jednotlivé soutěže:
O nominaci realizačních týmů pro jednotlivé akce rozhodne reprezentační trenér na

základě potřeb RDS a na základě organizačních a přepravních možností. Uváděné zamýšlené
počty účastníků jednotlivých soutěží jsou pouze orientační . 

 Sporné a výjimečné případy:
Ve sporných a výjimečných případech rozhodne reprezentační trenér se zřetelem na

doporučení odborného poradce i názory vedoucích trenérů a trenérů RSC. 

 Schvalování nominací:
Jmenovité  složení  nominací  je  v kompetenci  reprezentačního  trenéra  a  výkonný

výbor SRK ČSK je bere na vědomí. 

 Návaznost NK do další sezóny: 
Výsledky jednotlivých sportovců a posádek v soutěžích SP, ME, ME 23, MS 23, MS a

OH v roce 2020 mohou být základem pro rozhodování reprezentačního trenéra, který bude
provádět výběr reprezentačního družstva pro sezónu 2021.


