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Nominační kritéria do RD sjezd a RD sjezd U23 na rok 2016 a na zimní období roku 2017 
1. Nominační kritéria pro MS 2016 Banja Luka – RD sjezd senioři 
1.1. Nominační závody pro MS 2016. Celkem šest závodů – první tři dlouhé závody Českého  poháru  v roce 
2016 -  sjezdy – Kamenice – sobota, Kamenice – neděle, Čeňkova pila  a první tři sprinty - Českého poháru 
v roce 2016 –  Čeňkova Pila, Roudnice – sobota, Roudnice – neděle. 
1.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek 
(9,7,6,5,4,3,2,1). Započítávají se čtyři nejlepší výsledky ze všech šesti závodů. Při rovnosti bodů rozhodne lepší 
vzájemný poměr vítězství. V případě shodné poměru vzájemných vítězství rozhodne součet procentuálních 
odstupů za vítězem ze 4 závodů s nejmenším procentuálním odstupem. V případě, že se některý z výše 
uvedených nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat čtyři nejlepší výsledky z pěti zbývajících 
nominačních závodů. 
1.3. Výběr do RD sjezd pro MS 2016 
Do reprezentačního družstva pro MS budou nominovány 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. 
1.4. Výběr do RD sjezd U23 2016.  
Do reprezentačního družstva budou nominovány první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. 
V RD sjezd U23 budou první čtyři lodě v žebříčku, které se umístí nejhůře do desátého místa v konečném pořadí 
nominace pro MS seniorů v Banja Luce.  
 
2. Nominační kritéria pro SP a EP 2016 – RD sjezd senioři 
2.1. Výběr do RD sjezd pro SP a EP 2016. Nominační závody a žebříček budou pro výběr na SP a EP stejné 
jako pro výběr na MS 2016. Do reprezentačního družstva pro SP a EP budou vybráni závodníci v maximálním 
počtu prvních 5 lodí v každé kategorii. Šestá loď je vyhrazena pro juniorskou reprezentaci.  
Poznámka : Na první závod EP do Augsburgu je nominace dle klíče pro výběr do RD sjezd na zimu 2016. 
Nominaci  navrhuje vedoucí trenér, kterou schvaluje Trenérská rada pro RD sjezd. Ta si vyhrazuje právo 
zohlednit v nominaci i další kritéria a množství finančních prostředků.  Vedoucí  trenér předkládá konečnou 
nominaci ke schválení VV ČSKDV. 
 
3. Nominační kritéria do RD sjezd senioři pro rok 2017 – zimní období 
Reprezentační družstvo sjezd bude  sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP pro rok 2016. V RD 
sjezd pro zimní období  roku 2017 (do skončení nominace na MS 2017)  budou první 4 lodě v celkovém pořadí 
ČP.  
 
4. Nominační kritéria do RD sjezd U23 pro rok 2017 – zimní období 
Reprezentační družstvo sjezd U23 bude  sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP pro rok 2016. 
V RD sjezd U23 budou první čtyři lodě v žebříčku, které se umístí nejhůře do desátého místa v konečném pořadí 
ČP pro rok 2016 a dále pak všichni individuální medailisté z juniorského ME 2016 s ročníkem narození 1998.  
 
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. 
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. 
Vypracoval: Robert Knebel 
Nominační kritéria schválila TR sjezd dne: 3.11.2015 
Nominační kritéria schválil Výkonný výbor ČSKDV dne: únor	  2016	  


