
Kritéria pro zařazování a vyřazování sportovců do SCM v     rychlostní  
kanoistice pro rok 2021

Systém výběru sportovců je dvoukolový:

 1 kolo - výběr podle úrovně speciální výkonnosti (výběr na základě výsledků dosažených
v předcházející sezoně).

 2 kolo - výběr podle úrovně obecné připravenosti (zúčastní se sportovci vybraní na 
základě výsledků prvního kola výběru).

Pravidla pro výběr na základě speciální výkonnosti – 1. kolo:

V 1.kole výběru do SCM 2021 budou započítány nejlepší výsledky z 1.,2.,3. a 4. závodu ČP 
2020, tzn. ze všech závodů ČP.

V kategoriích žactva se hodnotí celkový bodový zisk z 5 nejlepších výsledků každého závodníka
(součet  nejvyšších  bodových zisků)  na K1,  C1,  K2,  C2.  V kategoriích  dorostu  se  hodnotí  6
nejlepších  výsledků  a  v kategoriích  juniorů  se  hodnotí  celkový  bodový zisk  ze  7  nejlepších
výsledků každého závodníka (rovněž součet nejvyšších bodových zisků) na K1, C1, K2, C2.  ze
stanovených závodů z ukončené sezóny, přičemž se započítává:  

 pro žáky 1 výsledek z dlouhých tratí a 4 výsledky z krátkých tratí 
 pro dorost 1 výsledek z dlouhých tratí a 5 výsledků z  krátkých tratí 
 pro juniory 1 výsledek z dlouhých tratí a 6 výsledků z krátkých tratí 

V kategorii kanoistek se hodnotí celkový bodový zisk z 5 nejlepších výsledků každé závodnice -
součet nejvyšších bodových zisků na C1, přičemž se započítává: 

 pro ročníky 2003 a ml. 1 výsledek z dlouhých tratí a 4 výsledky z krátkých tratí 

 Kategorie jednotlivců se bodují podle bodovacího klíče:
o 1 místo 25 bodů
o 2 místo 21 bodů
o 3 místo 17 bodů
o 4 místo 15 bodů
o 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
o Posledním bodovaným místem je místo 18té při 18 a více startujících 

posádkách.
o Je-li startujících méně než 18 získává poslední závodník jeden bod a celé 

bodování je příslušný počet bodů sníženo.

 Kategorie dvojic se bodují  podle bodovacího  klíče:
o 1 místo 16 bodů (každý z dvojice)
o 2 místo 13 bodů
o 3 místo 10 bodů
o 4 místo 8 bodů
o 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
o Posledním bodovaným místem je místo 11té při 11 a více startujících 

posádkách.
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o Je-li startujících méně než 11 získává každý závodník poslední posádky 
jeden bod a celé bodování je příslušný počet bodů sníženo.

 V dané věkové skupině a lodní kategorii bude v prvním kole vybráno:
   15 kajakářů žáků (nar. 2006 event. 2007)
   11 kanoistů žáků (nar. 2006 event. 2007)
   15 kajakářek žákyň (nar. 2006 event. 2007)
  8 kajakářů dorostenců prvním rokem (nar. 2005)
  8 kanoistů dorostenců prvním rokem (nar. 2005)
  8 kajakářek dorostenek prvním rokem (nar. 2005)
  9 kajakářů dorostenců druhým rokem (nar. 2004)
  7 kanoistů dorostenců druhým rokem (nar. 2004)
  5 kajakářek dorostenek druhým rokem (nar. 2004)
  4 kajakáři junioři prvním rokem  (nar. 2003)
  2 kanoisté junioři prvním rokem (nar. 2003)
  4 kajakářky juniorky prvním rokem (nar. 2003)
  9 kanoistek dorostenek a žaček (nar. 2004 a ml)
  2 kanoistky juniorky prvním rokem (nar. 2003)

Pravidla pro výběr na základě obecné připravenosti – 2.kolo:

 Nejpozději do 15.10.2020 zveřejní vedoucí SCM konečný seznam sportovců vybraných
na základě  prvního kola a  oznámí  kanoistickým oddílům a klubům přesné termíny  a
místa konání druhého kola výběru do SCM. Termín testů je plánován na 14.11. nebo
15.11.2020. Druhého kola se účastní pouze sportovci vybraní v prvním kole. 

 Pro výběr je zvolena následující  testovací  baterie,  s tím,  že start  je povinný ve všech
disciplínách :   

 vytrvalostní test: běh (1500m chlapci, 800 m dívky) a plavání (200m)
 silově vytrvalostní test: bench 2 minuty a přítah 2 minuty s činkou podle aktuální

hmotnosti závodníka. Hmotnost činky bude rovna polovině hmotnosti závodníka,
přičemž bude zaokrouhlena po 2,5kg. (např. činka 22,5kg nebo 25 kg nebo .….)

 U vytrvalostních testů se hodnotí dosažený čas. 
 V silově vytrvalostním testu bude hodnocen celkový počet opakování, počty opakování

dosažené  na  obou  cvicích  budou  sečteny.  Započítává  se  počet  správně  provedených
cviků.  Rozhodování  o  správnosti  provedení  cviků při  silově  vytrvalostních  testech  je
v kompetenci vedoucího trenéra SCM nebo jeho pověřeného zástupce.

 Bodové zisky odpovídající  jednotlivým výkonům jsou uvedeny v tabulkách vydaných
v daném roce.

 U sportovců,  kteří  budou v nadcházející  sezóně v kategoriích  juniorů,  bude dosažený
bodový zisk v plavání nebo běhu sečten s bodovým ziskem v silově vytrvalostním testu.
Bude tedy hodnoceno buď pouze plavání nebo pouze běh podle toho, ve které disciplíně
sportovec dosáhne většího bodového zisku.

 U sportovců, kteří budou v nadcházející sezóně v kategoriích dorostu nebo žáků, budou
sečteny libovolné dva nejvyšší bodové zisky z běhu, plavání nebo posilování. Sportovec
má tedy možnost započítat si součet bodových zisků běh + plavání nebo běh + posilování
nebo plavání + posilování.

 Pro  zařazení  do  systému  SCM  musí  závodník  překročit  předem  stanovený  limit
celkového počtu získaných bodů. Pro rok 2021 byla určena hranice 270 bodů. 

 Pro  kandidáty,  kteří  se  nemohli  v řádném  termínu  obecných  testů  zúčastnit  nebo
v řádném termínu druhým kolem výběru neprošli bude vypsán náhradní termín testování. 

 Cestovné na testování v řádném termínu bude sportovcům hrazeno z rozpočtu SCM.
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Metodické podmínky obecného testování 

Běh 1500 / 800m 
 na atletické tartanové dráze dlouhé 400m

Plavání 200m 
 libovolnou technikou v bazénu dlouhém 25m
 se skokem nebo bez, podle osobních dispozic

Bench 
 hýždě musí být v neustálém kontaktu s lavicí
 činka musí být spouštěna až k hrudníku a zvedána až do natažených paží
 činka musí být zvedána v přibližně vodorovné poloze
 během dvouminutového testu je možné libovolně odpočívat odložením činky do stojanů

Přítah
 testy budou prováděny na lavici silné 8-9 cm.
 vzdálenost lavice od ležící činky bude nastavována individuálně podle délky paží
 dolní končetiny musí být volně na lavici
 hrudník musí být v neustálém kontaktu s lavicí
 činka musí být zvedána až k lavici, aby došlo k dotyku žerdě s lavicí
 činka musí být spouštěna až do natažených paží
 činka musí být zvedána v přibližně vodorovné poloze
 nohami nesmí být během cvičení prováděny výrazné pohyby

Přijetí člena SCM 

 Zařazení sportovců do systému SCM navrhuje Výboru SRK ČSK na základě posouzení
výsledků obou kol výběru a splnění dalších podmínek vedoucí trenér SCM. 

 Podmínkou přijetí je doporučení (lékařská prohlídka) k závodění v rychlostní kanoistice
vystavené  zařízením  tělovýchovného  lékařství  ne  starší  než  jeden  rok  vyznačené
v registračním průkaze. Pro závodní sezónu 2021 musí být součástí lékařské prohlídky
„zátěžové“ EKG - bude požadována lékařská zpráva, která bude podmínkou zařazení do
SCM.  Sportovci,  kteří  absolvovali  zátěžové  EKG  v předchozích  letech  a  odevzdali
lékařskou zprávu o vyšetření bez nálezu, už znovu zátěžové EKG absolvovat nemusí.

 Ve výjimečných případech je možno zařadit sportovce mimo systém na základě návrhu
vedoucího trenéra SCM, souhlasu Rady SCM.

 Do systému nelze zařadit sportovce, kteří  nemohou Českou republiku reprezentovat na
oficiálních mezinárodních soutěžích.

 Konečné seznamy zařazených sportovců do SCM včetně jejich rozřazení do skupin podle
výše přidělených finančních prostředků schvaluje na návrh Rady SCM Výbor  SRK ČSK.

 Proti rozhodnutí o nezařazení,  příp. vyřazení sportovce do, resp. ze systému SCM, se
může kanoistický oddíl do 30 dnů od rozhodnutí odvolat k Výboru SRK ČSK.
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Vyřazení člena SCM 

Sportovec  může  být  ze  systému  SCM  vyřazen  v případě,  že  přesáhne  stanovenou
věkovou hranici,  v případě  nesplnění  podmínek výběrového řízení  pro následující  kalendářní
rok,  v případě  dlouhodobého  onemocnění,  při  neplnění  povinností  zařazeného  sportovce,
případně  z jiného  vážného  důvodu.  V případě  vyřazení  sportovce  z výše  uvedených  důvodů
v průběhu kalendářního roku, zůstávají finanční prostředky na jeho přípravu pro daný kalendářní
rok na detašovaném pracovišti, jehož byl tento sportovec členem. Toto ustanovení se nevztahuje
na DP, kde tento sportovec byl jediným členem zařazeným do systému SCM.

Podmínky financování přípravy sportovců zařazených do systému SCM

Výše finančního zabezpečení jednotlivých sportovců je závislá na výši státní dotace pro daný
kalendářní  rok,  na počtu zařazených sportovců, kteří  vyhověli  výběrovým kritériím,  na věku
zařazených  sportovců  a  jejich  sportovních  výsledcích,  event.  úrovni  obecné  připravenosti.
Vzhledem  k tomu,  že  finanční  nároky  na  zabezpečení  sportovní  přípravy  rostou  s věkem  a
výkonnostní úrovní, budou finanční prostředky přiděleny dle následujícího klíče.

Sportovci budou na základě věku, pořadí v prvním kole výběru do SCM, sportovních výsledků
event. bodového zisku v obecných testech rozděleni do dvou skupin.

Skupina B – sportovci staršího věku s nejvyšší úrovní výkonnosti na domácí scéně

Skupina  C –  sportovci  mladšího  věku a  starší  sportovci  s vysokou,  ne  však  nejvyšší  úrovní
výkonnosti na domácí scéně 
 
Do skupiny B budou zařazeni sportovci SCM podle pořadí žebříčků 1.kola výběru, případně na
základě výsledků na OH nadějích, dle návrhu Rady SCM po posledním závodě ČP. 

Na základě návrhu rady SCM mohou být výjimečně do SCM do skupiny C zařazeni také 
sportovci skupiny B, kteří nedosáhli hranice 270 bodů v obecných testech. 

Na závodníky zařazené do skupiny C dostane detašované pracoviště základní  finanční dotaci
(Kč/rok).

Na  závodníky  zařazené  do  skupiny  B  dostane  detašované  pracoviště  dvojnásobek  základní
finanční dotace (Kč/rok).

Rozdělování  financí  v detašovaném pracovišti  mezi  členy  SCM je  plně  v pravomoci  daného
oddílu / klubu. Musí být dodržovány metodické pokyny MŠMT a prováděcí pokyny SCM.
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