Nominační kritéria do RD sjezd a RD U23 sjezd na rok 2021 a na zimní období roku 2022

TR sjezd si vyhrazuje právo změnit nominační kritéria na základě aktuální epidemiologické situace a na základě v danou dobu platných
vládních opatření. Změny nominačních kritérií musí proběhnout minimálně 10 dní před konáním prvního nominačního závodu na tu kterou
akci.

1. Nominační kritéria pro MS 2021 Bratislava – RD sjezd senioři
1.1. Nominační závody pro MS 2021. Celkem čtyři závody ve sprintu: závody č. 77 a 78, a dále pak závody č. 125 a 128. Místa a data
závodů dle kalendáře a rozpisů jednotlivých závodů.
1.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do
žebříčku se vždy započítává závod MČR dospělých ve sprintu konaný v rámci závodu č. 128 a poté dva nejlepší výsledky ze zbylých tří
závodů. Při rovnosti bodů rozhodne poměr vzájemných vítězství. V případě stejného poměru vzájemných vítězství rozhodne lepší výsledek
na MČR dospělých. V případě shodného výsledku na MČR dospělých rozhodne TR sjezd. V případě, že se některý z výše uvedených
nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat tři nejlepší výsledky ze tří zbývajících nominačních závodů, případně dva závody ze
dvou zbývajících nominačních závodů. V případě, že se neuskuteční alespoň dva nominační závody o konečné nominaci rozhodne TR
s přihlédnutím k výkonnosti 2019 a 2020.
1.3. Výběr do RD sjezd pro MS 2021
Do reprezentačního družstva pro MS mohou být nominovány až první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích.
O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd – tzn. maximální počet lodí v kategorii je stanoven na 4
(dle pravidel ICF), ale může jet lodí méně či vůbec žádná.

2. Nominační kritéria pro ME ve sjezdu 2021 Leon – RD senioři sjezd
2.1. Nominační závody pro ME 2021. Celkem čtyři závody v dlouhém sjezdu: závod č. 29., závod 39, závody č. 44 a 46. Místa a data
závodů dle kalendáře a rozpisů jednotlivých závodů.
2.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do
žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř dlouhých závodů. Při rovnosti bodů rozhodne poměr vzájemných vítězství ve všech
nominačních závodech. V případě stejného poměru vzájemných vítězství rozhodne lepší výsledek v závodě č. 46. V případě shodného
výsledku v závodě č. 46 rozhodne TR sjezd. V případě, že se některý z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční, budou se
započítávat tři nejlepší výsledky ze tří zbývajících nominačních závodů, respektive dva ze dvou zbývajících nominačních závodů. V případě,
že se neuskuteční alespoň dva nominační závody o konečné nominaci rozhodne TR s přihlédnutím k výkonnosti 2019 a 2020.
2.3. Výběr do RD sjezd pro ME 2021
Do reprezentačního družstva pro ME mohou být nominovány až první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích.
O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd – tzn. maximální počet lodí v kategorii je stanoven na 4
(dle pravidel ECF), ale může jet lodí méně či vůbec žádná.

3. Nominační kritéria pro SP a EP 2021 – RD sjezd senioři

3.1. Výběr do RD sjezd pro SP a EP 2021. Nominační závody a žebříček budou pro výběr na SP a EP stejné jako pro výběr na ME 2021.
Do reprezentačního družstva pro SP a EP mohou být vybráni závodníci v maximálním počtu prvních 5 lodí v každé kategorii. Šestá loď je
vyhrazena pro juniorskou reprezentaci.

4. Nominační kritéria do RD sjezd senioři pro rok 2022 – zimní období

Reprezentační družstvo sjezd bude sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP pro rok 2021. V RD sjezd pro zimní období
roku 2022 (do skončení nominace na MS 2022) budou první 4 lodě v celkovém pořadí ČP.
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5. Nominační kritéria a závody pro rok 2021 – RD U23 sjezd

Věkovou kategorií U23 pro rok 2021 se rozumí všichni závodníci s ročníky narození 1998-2006.
5.1. Nominační závody pro MS U23 v Solkanu 2021. Celkem čtyři závody, z toho dva v klasickém sjezdu a dva sprinty. Klasické nominační
závody jsou č. 44 a 46 a sprintové nominační závody jsou č. 77 a 78.
5.2. Nominační žebříček. Bodování bude dle olympijských tabulek (9,7,6,5,4,3,2,1). Bodují všichni závodníci mladší 23 let – tj. ročníky
narození 1998-2010. Do žebříčku se započítávají tři nejlepší závody ze všech nominačních závodů. Při rovnosti bodů rozhodne poměr
vzájemných vítězství ve všech nominačních závodech. Při stejném poměru vzájemných vítězství rozhodne lepší výsledek v posledním
nominačním závodě.
V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu v roce 2021, si trenérská rada vyhrazuje právo na provedení
dodatečných změn v uvedených nominačních kritériích.
5.3. Výběr do RD U23 sjezd pro MS U23 2021
Do reprezentačního družstva pro MS U23 mohou být nominovány až první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. O konečném počtu
nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd. To znamená maximální počet v kategorii je stanoven na 4 lodě (dle pravidel
ICF), ale může jet lodí méně či vůbec žádná.

6. Nominační kritéria do RD U23 sjezd pro rok 2022 – zimní období

Reprezentační družstvo U23 sjezd bude sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP sjezd pro rok 2021. V RD U23 sjezd pro
zimní období roku 2022 (do skončení nominace na ME 2022) budou první 4 lodě v celkovém žebříčku, které se umístí nejhůře do desátého
místa celkového pořadí žebříčku ČP sjezd pro rok 2021. Dále v RD U23 pro zimní období 2022 budou všichni individuální medailisté z MS
U23 2021 a také všichni individuální medailisté z MS juniorů 2021 s ročníkem narození 2003.
Všechny nominace navrhuje trenér příslušného družstva, které schvaluje Trenérská rada pro RD sjezd. Ta si vyhrazuje právo zohlednit
v nominaci i další kritéria. Vedoucí trenér posléze předkládá konečnou nominaci ke schválení VV ČSKDV.
Vysvětlivky termínů:
Vzájemná vítězství – ve všech daných nominačních závodech souboje lodí s výsledným shodným počtem nominačních bodů. Neúčast na
nominačním závodě je brána jako prohra.
Případná změna místa konání jednotlivých závodů není důvodem k nezařazení jednotlivých závodů do nominačních žebříčků.
Nominační závody:
Nominačními závody pro účely RD sjezd senioři a U23 jsou závody v dlouhém sjezdu č. 29 (v termínové listině závod v neděli na
Kamenici), závod č. 39 (neděle Špindlerův Mlýn), závod č. 44 (sobota Čeňkova Pila) a závod 46 (neděle Čeňkova Pila). A závody ve
sprintu č. 77 (sobota Roudnice nad Labem), závod č. 78 (neděle Roudnice nad Labem), závody č. 125 (sobota České Vrbné) a závod č.
128 (neděle České Vrbné). Rozpisy jednotlivých závodů se mohou měnit dle epidemiologické situace a vládních nařízení. Minimálně 10
dnů před dnem konání závodu bude rozpis aktualizován. V rozpise se může změnit – místo pořádání závodu, datum pořádání závodu a
druh závodu (tzn. z Českého poháru se může stát veřejný postupový závod nebo nominační závod nepostupový – viz pravidla kanoistiky
kapitoly 2.03, 2.05, 2.08 a 2.10).
Vypracoval: Robert Knebel a Lukáš Novosad
Nominační kritéria schválila TR sjezd dne: 9.3.2021
Nominační kritéria schválil Výkonný výbor ČSKDV dne:
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