
Český svaz kanoistů - divoká voda

Návrh kriterií pro zařazení závodníků do SCM pro rok 2017-2020)
Kanoistika - divoká voda (Výkonnostní kritéria) Rok: 2019
Směrné číslo Slalom  45 závodníků.
Směrné číslo Sjezd  40 závodníků.

Závod Roč. K1M K1Ž C1 C1ž Bon.K1m Bon.K1ž Bon.C1m,C1ž Bon.C2

MEJ, MSJ 0 Start na MEJ nebo MSJ v daném roce - finále nebo 1.VT
ČP 99 12 10 12 6

MEJ, MSJ 96-03 Umíst. do 6. místa na MEJ, MSJ, ME U23, MS U23, MS, ME 
(ne hlídky)

Žeb.ČPJ-SL 01-05 14 10 10 8 1-3 =  2 1-3 = 2 1-3 = 2  
Ročník 01 do 50 % zařazených (roč. 00 se nezapočítává)

Žeb.ČPJ-SJ 01-05 10 8 8 6 6 1-3 = 2 1-2 =2 1-2 = 2 1 = 2

Ročník 01 do 50 % zařazených (C2 66%) 3 lodě (roč. 00 se nezapočítává)

Rozhodujícím kritériem pro zařazení do SCM je umístění v žebříčku ČPJ ve slalomu
a sjezdu (závodníci zařazení do rezortních center se do pořadí nezapočítávají a neberou 
bonusové body). 
Slalom:
Věková kategorie pro vstup do SCM slalom je zpravidla v rozsahu 14 -18 let, pro rok 
2018 (ročníky 2000-2004). Pokud se žák umístí v žebříčku ČPJ i v žebříčku ČPŽ je zařazen
do SCM a nepočítá se v ČPŽ pro zařazení do SpS. Podmínkou zařazení ročníku 00 je 
finále  na MSJ (MEJ) v daném roce, nebo 1. VT. . Roč 99 viz kritéria - ČP slalom.
 RR SCM může závžit zcela výjimečné zařazení finalistů MS a  MEJ do 23 let.

Sjezd:
Věková kategorie pro vstup do SCM sjezd je zpravidla v rozsahu 14 -23 let, pro rok 
2019 (ročníky 1996-2005). Pokud se žák umístí v žebříčku ČPJ i v žebříčku ČPŽ je zařazen
do SCM a nepočítá se v ČPŽ pro zařazení do SpS.
Bonifikace z SpS se přenáší SCM. Podmínkou zařazení ročníků 00 až 96 je umístění
 na MEJ, MSJ, ME U23, MS U23, ME, MS do 6. místa.
RR rada - sjezd zváží počty zařazených do uvedeného limitu - viz metod. Pokyny MŠMT 

Součástí kritéríí jsou testy obecné a speciální výkonnosti, které se provádí 2x ročně
v jednotlivých SCM. Za provedení a evidenci zodpovídají vedoucí trenéři SCM.
Základním kritériem pro zařazení je kvalitní, pravidelná a systematická příprava. 
a současně  účast na reprezentačních akcích RDJ, které jsou nadřazeny. 
Zodpovídají vedoucí trenéři SCM a další smluvní oddíloví trenéři. 

Při neplnění tréninkových povinností podává vedoucí trenér SCM návrh na vyřazení 
závodníka v průběhu roku předsedovi komise mládeže.  Info předseda komise mládeže

Ve výjimečných případech na návrh vedoucího trenéra RDJ může RR SCM doplnit
příslušné SCM o další závodníky (reprezentační důvody). 

Kategorie C2m, C2 mix ve slalomu a C2 ženy ve sjezdu bude řešena na RR SCM,
SpS v podzimním termínu2019 dle vývoje na MSj a MEJ

Schváleno předsednictvem ČSK-DV 

Jiří Kratochvíl, předseda komise mládeže ČSK-DV



Český svaz kanoistů - divoká voda

Návrh kriterií pro zařazení závodníků do SpS mládeže pro rok 2017-2020)

Kanoistika - divoká voda (Výkonnostní kritéria) Rok: 2019

Směrné číslo  80 závodníků (z toho cca 70% zařazených do slalomové
a cca 30% do kombinované přípravy - upravení počtů v komeptenci RR SCM). 

Závod Roč. K1M K1Ž C1 C1ž C2 Bon.K1m Bon.K1ž Bon.C1,C1ž Bon.C2 Celk.

Že.ČPŽ SL 04-07 15 12 12 9 2 1-3  = 1,5 1-3= 1,5 1-3 = 1,5 1 = 1,5 50

1 loď

Že.ČPŽ SJ 04-07 8 7 7 4 4 1-3 = 1,5 1-3 = 1,5 1-3 = 1,5 1 = 1,5 26

2 lodě

Rozhodujícím kritériem pro zařazení do SpS mládeže  je umístění v žebříčku ČPŽ ve 
slalomu a sjezdu. Závodníci zařazení do SCM se nezapočítavají. 
Závodník, který se zařadil dle kritérií do obou specializací - je zařazen do obou SpS.  
Případná bonifikace z ČPŽ se přenáší do SCM.

Součástí kritéríí jsou testy obecné a speciální výkonnosti, které se provádí 1x ročně
v jednotlivých SpS. Za provedení a evidenci zodpovídají vedoucí spádových trenéři SCM.

Základním kritériem pro zařazení je kvalitní, pravidelná a systematická příprava 
a současně  účast na reprezentačních akcích RDJ B, které jsou nadřazeny. 

 Zodpovídají vedoucí trenéři spádových SCM a  smluvní oddíloví trenéři SpS. 

Při neplnění tréninkových povinností podává na návrh smluvního trenéra SpS vedoucí 
trenér SCM spádové oblasti návrh na vyřazení závodníka v průběhu roku předsedovi 
i komise mládeže.  

Kategorie C2m - příp. navýšení, C2 mix (slalom) a C2 ženy (sjezd) bude řešena
na RR SCM, SpS v podzimním termínu 2019.
Schváleno předsednictvem 

Jiří Kratochvíl, předseda komise mládeže ČSK-DV

  


