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Partneři reprezentačního družstva do 23 let ve vodním slalomu 

 

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního družstva do 23 let 

(RD U23) na rok 2022 a MS U23 2023 
 

 

I. Nominační kritéria na MS U23 a ME U23 v sezóně 2022 ve vodním slalomu (CSL)  

 

Do reprezentačního týmu RD U23 ve vodním slalomu (CSL) pro uvedené závody v roce 2022 budou 

nominováni první tři závodníci věkové kategorie do 23 let (ročník narození 1999 - 2007) podle 

nominačních kritérií pro výběr reprezentačního A týmu ve vodním slalomu pro rok 2022 – 

viz příloha 

 

II. Nominační kritéria na ME U23 a MS U23 v sezóně 2022 v Extreme canoe slalomu 

(CSLX) 

 

Na závody MS U23 a ME U23 v Extreme canoe slalom (CSLX) budou nominováni závodníci 

věkové kategorie do 23 let (1999 – 2007) podle pořadí „Team Trialu“ Českého poháru v Troji 

(15.5.2022) pod podmínkou, že budou zároveň nominováni na daný závod (MS U23 a ME 

U23) v jakékoliv kategorii ve slalomu (CSL).  

 

III. Nominační kritéria na MS U23 2023 – Miyi, Čína 

 

1. Varianta – MS U23 2023 se bude konat v jarním termínu před nominačními závody do RDA a RD 

U23 pro rok 2023. 

 

A. Nominační kritéria na MS U23 2023 ve vodním slalomu (CSL) 

 Medailisté z MS 2022 a mistři Evropy 2022 (seniorské MS a ME) v individuálním 

závodu ve slalomu (CSL), kteří spadají do věkové kategorie U23 (ročník narození 

2000 - 2008) budou přednominováni na první (první a druhé) místo v pořadí  
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Partneři reprezentačního družstva do 23 let ve vodním slalomu 

 

 

 

nominace na MS U23 2023. Mohou být přednominováni maximálně dva závodníci 

v kategorii, kdy jakákoli medaile z MS má vyšší hodnotu než medaile z ME 

 

 Na zbývající místa do reprezentačního týmu RD U23 ve vodním slalomu (CSL) pro 

uvedený závod v roce 2023 budou nominováni závodníci věkové kategorie do 23 let 

(ročník narození 2000 - 2008) podle konečného pořadí Českého poháru 2022. 

 

 V případě bodové shody v konečném pořadí ČP 2022 bude rozhodovat pořadí 

v nominaci do RD U23 2022. 

 

B. Nominační kritéria na MS U23 2023 v Extreme canoe slalomu (CSLX) 

 Na závod MS U23 2023 v Extreme canoe slalom (CSLX) budou nominováni 

závodníci věkové kategorie do 23 let (2000 – 2008) podle pořadí „Team Trialu“ 

Českého poháru v Troji (15.5.2022) pod podmínkou, že budou zároveň 

nominováni na daný závod v jakékoliv kategorii ve slalomu (CSL).  

 

 

2. Varianta – MS U23 2023 se bude konat v tradičním termínu v červenci 2023.  

 

 Pořadí v týmu RD U23 pro CSL i CSLX bude určeno podle konečného umístění 

v nominačních závodech RDA v roce 2023.   

 

 

Schváleno trenérskou radou dne: 11. 11. 2021 

Schváleno výborem ČSK DV dne: 

 

http://www.kanoe.cz/
mailto:eichler@cuscz.cz

