REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ – SLALOM
Koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 2020, 2021
Upraveno 30.5.2020

Rámcový plán akcí bude průběžně upřesňován s ohledem na rozhodnutí ECA a ICF.
1.

Rámcový plán akcí na rok 2020 – SLALOM

a) Hlavní závody sezóny:
1.9. - 6.9. Návrh
1.10.- 4.10. Návrh
22.10. - 25.10. Návrh

MSJ
MEJ
OH naděje

Tacen, SLO
Krakov, POL
Krakov, POL

(až 3 lodě/kateg) Zrušeno
(až 3 lodě/kateg)
(až 9 + lodí/kateg.)

Roudnice
Č. Vrbné
Troja
Tacen, SLO
Krakov,POL)
Krakov,POL)

(cca 6 lodí/ kateg)
(cca 6 lodí/ kateg)
(cca 5 lodě/ kateg)
(3-4 lodě /kateg)
(3-4 lodě /kateg)
(3-4 lodě /kateg)

Roudnice, Račice,CZE

(až 6 lodí/kateg.)

b) Přípravné závody
Zrušeny
c) Aktuální VT a soustředění:
8. 6. - 12. 6.
VT
19. 6. - 24. 6.
VT
15. 7. - 19. 7.
VT
9. 8. - 13. 8.
VT
19. 8. - 23. 8.
VT
24. 9. - 4.10.
VT
( 30.10. – 1. 11.

VT technika+testy

Pozor. Termíny a místa se mohou upřesnit (změnit) na základě rozhodnutí ECA

2. Nominační kritéria pro zařazení do RDJ a nejvýznamnější soutěže – SLALOM: MEJ 2020,
ČPJ 2020 a MSJ 2021
(kategorie: C1m, C1ž, K1m, K1ž, C2mix)
A) Nominační závody na MEJ v Krakově, POL (1. - 4. 10.)
4. 7. - 5.7.
11.7. - 12.7.
25.8. - 26.8

1., 2. NKZ, 1., 2. ČPJ
3., 4. NKZ 3., 4 CPJ
4. ČP

Č. Vrbné
Roudnice
Troja

(1.,2. NZ MEJ)
(3.,4. NZ MEJ)
( 5. NZ MEJ)

Bodování je olympijské (9,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Započítávají se tři nejlepší výsledky z pěti závodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje více dosažených 9 (7, 6 atd..) ve všech nominačních závodech. Při
rovnosti rozhoduje výsledek posledního nominačního závodu (4. ČP Troja. V případě, že se některý
z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční (budou se započítávat pouze tři lepší výsledky ze
čtyř zbývajících závodů (případně dva lepší výsledky ze tří závodů).
Bonifikace – individuální medailisté z MSJ a MEJ 2019 v dané kategorii získávají bonifikaci 3 body
(body MSJ, MEJ se sčítají), které se připočítají k bodovému zisku v nominačních závodech.
Body do nominace berou pouze ročníky 2002 – 2005
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Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje vedoucí trenér a následně předkládá
ke schválení předsednictvu ČSK
Na MEJ startují první tři lodě v kategorii K1ž, K1m, C1ž, C1m, C2 mix dle pořadí v nominaci (pokud
budou C2 mix vypsány)
Poznámka:
Start ve více kategoriích:
Závodník může na MEJ, MSJ startovat ve více kategoriích.

Dodatek pro nominaci pro Extreme Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MEJ 2020 –
pokud bude vypsán).
Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě pořadí nominace do slalomového týmu v
kategorii K1ženy a K1 muži. Vždy však musí být splněna podmínka účasti ve slalomovém
závodě v kategorii juniorů (MEJ 2020).
B) Nominační závody na MSJ Auckland, NZ, 20. - 25.4. 2021
Poznámka: (pokud bude termín závodu změněn na letní období, tato kritéria pozbývají
platnosti a nominace se odjede v roce 2021)
Stavitelé
a) Konečná nominace 2020 přepočítané na roč. 2003-2006 ( 1. NZ MSJ 2021)
b) 30. 8.
6. ČP
Lipno
(2. NZ MSJ 2021)
Foukal P.
c) 5.-6. 9. 5. 6. NKZ
Trnávka (Roud.)
(3.,4. NZ MSJ 2021)
d) 12. 9.
MČR dor.
Veltrusy
(5. NZ MSJ 2021)
Bodování je olympijské (9,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Započítávají se tři nejlepší výsledky
z nominace 2020 (bez bonifikací za rok 2019) a čtyř uvedených závodů. Při rovnosti bodů
rozhoduje výsledek nominace pro MEJ a MSJ 2020. Dále rozhoduje trenérská rada.
Medailisté z MEJ 2020 získávají v příslušné individuální kategorii do nominace 3
bonifikační body, které se připočítají k součtu bodů získaných v nominaci pro rok 2021.
Na MSJ budou nominovány 3 lodě v OH disciplínách v kategorii dle pořadí v nominaci.
TR RDJ může zvážit vyslání jedné až tří posádek v neolympijské disciplíně C2mix předpoklad
oficiální soutěže – šest států).
Vzhledem k finanční náročnosti nákladů na MSJ si TR RDJ na druhé straně vyhrazuje
právo omezení účasti závodníků financovaných ČSK-DV v některých kategoriích (výkonnostní
hledisko) s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji výše dotací pro ČSK-DV.
Nominace na MSJ 2021 zohledňuje ročníky 2003-2006 (závodníci jiných ročníků
narození body neberou).
Poznámka:
Start ve více kategoriích:
Závodník může na MSJ startovat ve více kategoriích.
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Ve výjimečných případech si TR RDJ (po schválení předsednictvem ČSK-DV) vyhrazuje právo
zařadit na třetí místo v nominaci člena seniorského reprezentačního družstva pro rok 2020,
2021).
Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje vedoucí trenér a následně
předkládá ke schválení předsednictvu ČSK
Výsledky nominace MSJ 2021 budou také hlavním kritériem pro zařazení do RDJ
slalom pro zimní a jarní přípravu (1. - 3. místo) – další místa v pořadí budou řešena v rámci
ČPJ 2020.
Dodatek pro nominaci pro Extreme Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MSJ 2021
Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě pořadí nominace do slalomového týmu v
kategorii K1ženy a K1 muži. Vždy však musí být splněna podmínka účasti ve slalomovém
závodě v kategorii juniorů (MSJ 2021).
C) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro rok 2020 slalom
Český pohár juniorů ve slalomu nejsou samostatné závody. Jedou se v rámci 6 závodů ČPJ a
Mistrovství dorostu ČR – celkem 7 závodů:
Stavitelé:
04.7. - 05.7.
11.7. - 12.7

1., 2. NKZ
3., 4. NKZ

Č. Buděj.
Roudnice n.L.

5.-6. 9.

5. 6. NKZ

Trnávka (Roud.)

12. 9.

MR dor

Veltrusy

1. a 2. ČPJ
3. a 4. ČPJ
5. a 6. ČPJ
7. ČPJ

Rozsypal, Křempek
Přindiš, Šrámek
Busta, Galuška
Kneblová

Bodování je shodné jako pro NKZ. Bodují pouze závodníci mládežnických kategorií ročníky
2002 - 2009). Do konečného pořadí ČPJ slalom se z celkového počtu 7 závodů se započítává 5
nejlepších výsledků. Pokud se jeden ze závodů neuskuteční, započítává se 5 nejlepších výsledků.
Pokud se neuskuteční dva a více závodů, nezapočítává se jeden nejhorší výsledek
Takto vznikne žebříček ČPJ slalom, který slouží pro potřeby jmenovaní dalších závodníků do
RDJ pro zimní přípravu (od 4. místa – viz Nominace na MSJ 2021) a zařazení do SCM pro rok 2021.
Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2020-2021 pro zimní a jarní přípravu
individuální medailisty z MEJ bez ohledu na pořadí v ČPJ.

Praha, 21. 06. 2020

Za TR slalom RNDr. Jiří Kratochvíl,
zodpovědný trenér RDJ
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