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Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu  

ve vodním slalomu a Canoe slalom crossu na rok 2017 

Kanoistika – vodní slalom 

I. Nominační kritéria pro medailisty z Olympijských her 2016 (OH) 

 a Mistry Evropy 2016 (ME) pro rok 2017 
Medailisté z OH a Mistři Evropy v ndividuálním závodě v roce 2016 budou zařazeni pro všechny 

závody ve slalomu v roce 2017 na první místo nominace v příslušných kategoriích (nezapočítávají se 

do bodování nominačních závodů).  

 

II. Nominační kritéria na Mistrovství světa (MS), Mistrovství Evropy (ME) 

 a závody Světového poháru (SP) pro rok 2017 
Nominace se skládá ze čtyř samostatných závodů.  

Závod 1:  1.ČP  06.5. 2017 – USD Trnávka 

Závod 2:  2.ČP  07.5. 2017 – USD Trnávka 

Závod 3:  3.ČP  13.5. 2017 – USD Roudnice 

Závod 4:  4.ČP  14.5. 2017 – USD Roudnice 

Tyto závody se bodují dle níže uvedeného bodování.  

Bodování: 1. místo 11 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: 
Ze Závodu 1, Závodu 2, Závodu 3 a Závodu 4 budou vybrána a sečtena tři nejvyšší bodová 

ohodnocení. 

Při shodě: 1/ rozhoduje počet vzájemných vítězství v nominačních závodech v roce 2017 

   2/ rozhoduje součet procentuálních odstupů za vítězem ze třech závodů s nejmenším 

      procentuálním odstupem 

  3/ rozhodne šéftrenér RD A 
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III. Dodatky – vodní slalom 

A. Dodatek ke kritériím na závody Světového poháru 2017 
 Závodů SP 2017 se může v jednotlivých kategoriích zúčastnit počet lodí, který je pro náš tým 

stanoven kvótou ICF:  K1 muži – 4 lodě, K1 ženy – 4 lodě, C1 muži – 4 lodě, C1 ženy – 3 

lodě, C2 muži – 3 lodě, C2 mix – 1- 3 lodě 

 ČSK DV uhradí účast prvních čtyř lodí dle výsledků nominace v kategoriích K1 muži, K1 ženy, 

C1 muži, prvních třech lodí dle výsledků nominace v kategorii C2 muži a C1 ženy a první lodě 

v kategorii C2 mix. 

 Na závody Světového poháru číslo 1 + 2 +3 budou nominovány lodě podle pořadí nominace 

do RDA 2017.  

 Na čtvrtý a pátý Světový pohár 2017 může být v každé kategorii nejhůře umístěná loď 

průběžného pořadí SP 2017 (po 3 závodech) nahrazena lodí věkové kategorie (15 – 23 let). 

Návrh podává zodpovědný trenér RDU23 a podléhá schválení trenérské rady RDA.  

 

B. Dodatek pro kategorii C2 mix 
 Na závody ME, MS a SP 2017 budou nominovány maximálně tři lodě na základě výkonnosti a 

rozhodnutí trenérské rady RDA.  

 

C. Dodatek pro Mistrovství ČR 
 Pokud zvítězí v individuálním závodě Mistrovství ČR v OH kategorii, která nebude členem RDA 

týmu pro rok 2017, bude této lodi poskytnut příspěvek na zimní přípravu v roce 2017 – 2018 

na úrovni čtvrté výkonnostní skupiny RDA týmu. 

 

D. Zařazení do RD slalom v roce 2018 na základě výsledků roku 2017 
 Medailisté z MS a mistři Evropy v individuálním závodě ve slalomu v roce 2017 budou 

zařazeni pro všechny závody ve slalomu v roce 2018 na první (druhé) místo nominace 

v příslušných kategoriích.  

 Medailové umístění na MS je nadřazeno umístění na ME. 

 Mohou být před nominovány maximálně dvě lodě v kategorii. 

 

E. Závěrečný dodatek 
 V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu v roce 2017, 

si trenérská rada vyhrazuje právo na provedení dodatečných změn v 

uvedených nominačních kritériích. 

 Šéftrenér RDA má právo s ohledem na finanční možnosti ČSK DV omezit na některé akce 

počet hrazených závodníků. 

 Šéftrenér RDA má právo při znemožnění účasti startu v nominačních závodech (především ze 

zdravotních důvodů) nominovat závodníka (y) nad rámec těchto kritérií na třetí místo na 

jakýkoliv závod v roce 2017  
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Canoe Slalom Cross  
(dále CSLX) 
 

I. Nominační kritéria  pro závody Světového poháru 1,2,3 pro rok 2017 

 (SP 1 Praha,  SP 2 Augsburg , SP 3 Lipsko) 
Výběr závodníků pro výše uvedené závody bude stanoven na základě výsledků nominace do 

slalomového týmu pro rok 2017. 

Na základě výsledků této nominace bude postupně nabídnuta možnost startu na ECSLX dvěma 

nejlepším lodím v kategorii K1 muži a v kategorii K1 ženy 

 

II. Nominační kritéria  pro závody Světového poháru 4, 5 a MS pro rok 2017 

 (SP 4 Ivrea, SP 5 La Seu D´Urgell,  Mistrovství světa Pau) 
Pro výše uvedené závody bude nominován nejlepší závodník v kategorii K1 muži a K1 ženy s 

nejlepším poměrem vzájemných vítězství v závodech SP 1 Praha, SP 2 Augsburg, SP 3 Lipsko 

 

Dodatek pro SP 4 Ivrea,  SP 5 Seo D´Urgell a MS Pau 
výše uvedených  závodů se může zúčastnit další loď dle nominace, pokud zároveň splňuje podmínku 

zařazení do reprezentačního  A teamu ve vodním slalomu. 

 

Schváleno trenérskou radou: 3.4.2017 

Schváleno výborem ČSK DV: 
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