
PLÁN ČINNOSTI A NOMINAČNÍ KRITÉRIA RDM  2021

1. Hlavní cíle sezony
Získání medailových umístění na MS v Rumunsku a vyjetí co největšího počtu míst na Světové
hry  2022.  Nominační  závod  bude  MČR,  přípravnými  závody  pro  užší  tým  budou  SP
v FRA/CZE a ME v Rusku (Moskva).

2. Realizační tým
Realizační tým tvoří vedoucí trenér RDM Tomáš Ježek a asistent Martin Kolanda a případní
přizvaní trenéři dle nutnosti zajištění výjezdu na závody.

3. Složení RDM
RDM je společné pro seniory, „U23“ i juniory. Družstvo seniorů bude doplňovat pouze úzký
výběr nejlepších juniorů. Pro „U23“ nebude vypsán zvláštní NZ, ale vedoucí RDM může podle
výkonnosti  sportovce  v dospělé  kategorii  vybrat  závodníka  ke  startu  v  „U23“.  Jednotliví
reprezentanti budou vždy vybráni pro aktuální závod dle NK RDM 2021.

4. Program RDM a plán akcí 2021

4.1. Hlavní akce:
Květen SP (FRA nebo CZE nebo jinde)
8. - 11.7. ME Moskva, RUS
7.8. MČR a NZ, KVS Praha
30.9. - 3.10. MS Pitešti, ROM
15. - 17.10. SP Shaoxing, CHN

Český pohár v maratonu z domácích závodů
(seznam závodů s koeficienty bude upřesněn na jaře)

4.2. Ostatní akce:
Zájemci o účast nejen na níže uvedených akcích se mohou zúčastnit  na vlastní náklady, na
závod se hlásí za svůj klub. Podrobné informace o typu závodu jsou u vedoucího RDM.
Podle Pravidel rychlostní kanoistiky jsou kluby povinni předem hlásit na ČSK případný start
svých závodníků na mezinárodním závodě.

Přehled tradičních mezinárodních maratonů:
- leden – Rio Negro marathon, ARG (http://www.regatadelrionegro.com.ar/)
- leden – Drak Challenge, JAR (www.drak.co.za)
- únor – Dusi marathon, JAR (http://www.dusi.org.za/)
- březen – Devizes to Westminster – Londýn, GBR (http://www.dwrace.org.uk/)
- duben – Rhein marathon, GER (https://www.kanumarathon.nrw/)
- duben – Waterland marathon – Amsterdam,NED (http://amsterdamcanoemarathon.com/)
- duben – Neerpelt marathon – BEL (www.nwc.be)
- květen – Vídeňský maraton - AUT (http://www.psv-kanu.at/) 
- červen – Turin Kayak Canoe marathon, ITA (https://www.turinkayakcanoemarathon.it/en/)
- červenec – Crestuma marathon, POR (www.cncrestuma.pt)
- červenec – Amager Rundt - København, DEN (http://www.amagerstrandparkrundt.dk/)
- červenec – Berg marathon – Cape Town, JAR (http://berg.org.za/)
- srpen – Avon Descent marathon – Perth, AUS (http://www.avondescent.com.au/)
- srpen – Sella marathon – Asturias, ESP (http://www.descensodelsella.com/)

- srpen – České Budějovice – Praha, CZE (http://budejovicepraha.cz/)
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- srpen - Dalsland Kanot marathon, SWE (http://www.kanotmaraton.se)
- srpen – Madeira Island Race, Madeira (http://www.madeiraemcanoa.com/)
- září – Tour de Gudenaa marathon – Skanderborg, DEN (http://www.tourdegudenaa.dk/)
- září - Danube Marathon, SVK (http://www.canoe.sk/index.php?go=preteky)
- září – Východočeský maraton – Pardubice (http://kvt.pardubice.cz/vvm/)
- září - Hargašov Memoriál, SVK (http://www.canoe.sk/index.php?go=preteky)
- září – Liffey Descent – Dublin, IRL (http://www.liffeydescent.com/)
- říjen – Fishriver marathon, JAR (http://www.fishmarathon.org.za/)
- říjen - K4 marathon De Rijp, NED
- říjen – Krumlovský maratón, CZE (http://www.krumlovskymaraton.com/)
- říjen – Adige marathon – Verona, ITA (http://www.adigemarathon.it/)
- listopad - Ardeche marathon, FRA (http://www.marathon-ardeche.com/)
- prosinec – Murray marathon, AUS (http://www.murraymarathon.ymca.org.au)

5. Sportovní příprava
Příprava sportovců bude probíhat pouze pod vedením osobních trenérů v domácím klubu, u
vedoucího RDM může každý zájemce o maraton konzultovat přípravu individuálně. 

6. Nominační kritéria
6.1. SP – CZE / FRA

a) Pokud bude pověřen organizátor z ČR (KVS Praha), může startovat neomezený počet
českých závodníků. Zájemci o start ve vypsaných kategoriích se musí hlásit vedoucímu RDM
do 10.3.2021 – pouze na K1 a C1. ČSK nebude pro české závodníky zajištovat ubytování.
V tomto případě použije vedoucí RDM závod jako nominaci na ME v Moskvě.

b) V případě, že bude ze strany ICF zvolen jiný organizátor (např. FRA) vybere vedoucí
RDM závodníky podle mezinárodní úspěšnosti v roce 2019 a MČR-M 2020. Při nezájmu startu
lepších závodníků, bude oslovovat další v pořadí i s přihlédnutím k žebříčku ČP v maratonu. 
Předpokládaná účast asi 6 osob.

6.2. ME – Moskva, Rusko
Závodníky vybere vedoucí RDM podle situace z SP v květnu: 

a) na základě výsledku SPM v květnu 2021 nebo 
b) výsledku z mezinárodních maratonů v 2019 s kvalitním obsazením, MČR-M 2020 a

ověřením aktuální výkonnosti 2021 startem na MČR d.t. 2021 
Dle typu a výkonnosti závodníka může dojít i ke specializaci na krátký závod nebo maraton.
V případě  specialisty  na  krátký  závod  vybere  vedoucí  RDM  závodníky  i  s přihlédnutím
k výsledku na MČR 5km 2021.
Reprezentovat  budou  nejlepší  závodníci  s předpokladem  mezinárodní  výkonnostní  úrovně
dojezdu do poloviny startovního pole dané disciplíny. 
Pomocným  kritériem  bude  úspěšnost  disciplíny  z předešlého  roku  a  porovnání  úrovně
sportovce vzhledem k reprezentantovi z předchozí sezóny. 
Předpokládaná účast asi 5 osob.

6.3. MS – Pitešti, Rumunsko
Závodníky vybere vedoucí RDM na základě výsledku MČR 7.8. 2021, ME 2021, případně
přihlédne k  výsledkům z  mezinárodních  maratonů  v 2019 s kvalitním obsazením,  MČR-M
2020 a aktuální výkonnosti 2021 startem na některých ze závodů ČP-M a MČR d.t. 2021. 
Dle typu a výkonnosti závodníka může dojít i ke specializaci na krátký závod nebo maraton.
V případě  specialisty  na  krátký  závod  vybere  vedoucí  RDM  závodníky  i  s přihlédnutím
k výsledku na MČR 5km 2021.
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Reprezentovat budou nejlepší závodníci ve vybraných kategoriích s předpokladem mezinárodní
výkonnostní úrovně dojezdu do poloviny startovního pole dané disciplíny. Jedním z cílů je mít
v družstvu sportovce schopné vyjet kvalifikační místa na WG v USA 2022.
Konečnou nominaci a složení posádek navrhne reprezentační trenér.
Předpokládaná účast asi 12 osob.

6.4. SP – Shaoxing, Čína
S organizovanou účastí ze strany ČSK nepočítáme. Je však možné, že TOP sportovci v každé
kategorii  dostanou  pozvánku  od  pořadatele.  V minulosti  to  proběhlo  tak,  že  pořadatel
pozvaným sportovcům zajistil ubytování se stravou, letenku i místní transport a půjčení lodi.
Pokud  budou  pozvaní  sportovci  i  z ČR  a  budou  mít  o  závod  zájem,  zajistíme  potřebnou
komunikaci, přihlášku, vízum a další.

6.5. Mezinárodní závody s finanční spoluúčastí pořadatelů
V případě, že ČSK obdrží pozvánku od pořadatelů závodu (např. K4 Valladolid ve Španělsku
a podobné), bude družstvo na tyto akce sestaveno podle aktuální výkonnosti závodníků v roce
2021. Pomocným závodem pro porovnání výkonnosti bude MČR 5km. Vedoucí RDM nabídne
účast  nejlepším  závodníkům.  Při  nezájmu  nejlepších  sportovců  bude  oslovovat  následující
v pořadí.

6.6. Příspěvek na účast na závodě 
Úspěšným závodníkům z mezinárodních závodů v roce 2021 (K1 TOP 10, C1+K1ž TOP 5)
bude poskytnut příspěvek na cestu a start na dalším jednom vybraném tradičním maratonu ve
světě dle vlastního výběru, pokud o to požádá. 
Nejlepším 2 sportovcům v ČPM 2021 v každé kategorii, kteří absolvovali nejméně 5 závodů,
bude po dohodě poskytnut příspěvek na start ve vybraném tradičním maratonu ve světě.
Konečnou nominaci, výši podpory a složení posádek navrhne pro tyto případy reprezentační
trenér ke schválení Výboru SRK ČSK.

7. Další obecná ustanovení NK RDM 2021

Návaznost NK do další sezóny
Výsledky jednotlivých sportovců a posádek v soutěžích SP, ME a MS v roce 2021 mohou být
základem pro rozhodování vedoucího RDM, který bude provádět výběr sportovců pro závody v
roce 2022.

Kvóty na Světové hry
Také konání Světových her je přesunuto o rok (6.-17.7.2022), místo konání zůstává v Alabama,
USA.
Každý stát získá počet míst pro závodníky podle úspěšnosti v disciplínách K1 muži a ženy na
krátkou trať i na maraton na MS 2021. Komise ICF teprve vymýšlí pravidla a představí je až na
jaře 2021. Vedoucí RDM přizpůsobí nominaci na MS podle nově vydaných pravidel.

Přidělování lodí
Lodě budou jednotlivým reprezentantům přiděleny podle úspěšnosti, do limitu počtu lodí, které
má RDM k dispozici.
Půjčování lodí mezi členy RDM je možné pouze po dohodě s vedoucím RDM, jiní sportovci
nesmí tyto lodě používat!
Závodník, který má přidělenou loď, je za ní zodpovědný a provádí její údržbu. Větší opravy
nebo zásahy je nutno předem projednat s vedoucím RDM.



Případná  účast  samoplátců  (či  hrazení  nákladů  klubem)  na mezinárodních  soutěžích
přihlašovaných  prostřednictvím  ČSK  podléhá  schválení  VV SRK ČSK na  základě  návrhu
vedoucího RDM.

Mgr. Tomáš Ježek
vedoucí RDM
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