
 

 

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu ve vodním 
slalomu pro mistrovství Evropy, mistrovství světa a závody světového 
poháru 2022. 
 
Do reprezentačního A týmu ve vodním slalomu (CSL) pro uvedené závody v roce 2022 budou 
závodníci nominováni následovně: 

 

A. Medailisté z Olympijských her 2020 (konané v červenci 2021) 

B. Medailisté z individuálního závodu Mistrovství světa 2021. 

C. Nominace dalších závodníků se skládá ze čtyř samostatných závodů: 
 

 
 
Čtyři nominační závody v České republice v roce 2022 
Závod 1: 1. ČP Trnávka 7.5.2022, Závod 2: 2. ČP Trnávka 8.5.2022 
Závod 3: 3.ČP Troja 14.5.2022, Závod 4: 4. ČP Troja 15.5.2022 

 

Bodování: 1. místo 10 bodů 

2. místo 9 bodů 

3. místo 8 bodů 

4. místo 7 bodů 
5. místo 6 bodů 

6. místo 5 bodů 

7. místo 4 body 

8. místo 3 body 
9. místo 2 body 

10. místo 1 bod 

 

Pořadí v nominaci bude určeno dle následujícího klíče 
A. ze Závodu 1, Závodu 2, Závodu 3 a Závodu 4 budou vybrána a sečtena nejvyšší 

bodová ohodnocení ze třech závodů. 
B. vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

 
Při dosažené bodové shodě: 

1. rozhoduje poměr vzájemných vítězství všech závodníků (kteří získali stejný počet 

bodů) ve všech nominačních závodech v roce 2022 

(Závod 1 + Závod 2 + Závod 3 + Závod 4)  

2. rozhoduje lepší umístění v konečném pořadí v posledním nominačním závodě 

(Závod 4) 

3. rozhodne zodpovědný trenér RDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Nominační kritéria v Extreme canoe slalomu na mistrovství Evropy, 
mistrovství světa a závody světového poháru 2022 

Na závody MS, ME a SP 2022 v Extreme canoe slalomu (CSLX) budou nominováni 

závodníci podle pořadí „Team Trialu“ Českého poháru v Troji (15.5.2022) pod 

podmínkou, že budou zároveň nominováni na daný závod (MS, ME a SP 2022) 

v jakékoli kategorii ve slalomu (CSL).  

 

O konečné nominaci a počtu závodníků nominovaných a hrazených ze zdrojů ČSK DV, 

rozhodne po konzultaci s trenérskou radou šéftrenér. 

 

Dodatek A - pravidlo změna kritérií 
V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu v roce 

2022, si trenérská rada vyhrazuje právo na provedení dodatečných změn v 

uvedených nominačních kritériích. 

Šéftrenér RDA má právo po schválení trenérské rady nominovat závodníka (y) nad rámec 

těchto kritérií na jakýkoliv závod. V případě neúčasti členů RDA na závodech SP, nemusí 

být místo automaticky nabídnuto dalšímu v pořadí nominačních závodů, ale můžou být 

v nominaci zohledněny další faktory (věk, perspektiva, minulá úspěšnost apod.). 

Šéftrenér RDA má právo s ohledem na finanční možnosti ČSK DV omezit na některé akce 

počet hrazených závodníků. 

 

Dodatek B – pravidlo mistrovství České republiky 
Pokud zvítězí v individuálním závodě mistrovství republiky v některé OH kategorii ve 

slalomu (CSL) závodník, který nebude členem A týmu pro rok 2022, bude mu poskytnut 

příspěvek na zimní přípravu v roce 2022 – 2023 na úrovni čtvrté výkonnostní skupiny A 

teamu. 

 

Dodatek C – marketingová pravidla ČSK DV 
ČSK DV si vyhrazuje exkluzivní marketingová práva k prodeji prostoru na výstroji a výzbroji 

členů reprezentačního A teamu ve vodním slalomu s respektováním marketingových 

závazků ČSK. Individuální podmínky mohou být sjednány pro medailisty z posledních OH, 

medailisty ze seniorských soutěží a to MS, ME a vítěze celkového pořadí       SP v posledních 

dvou sezónách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nominační kritéria do RDA na MS, ME a závody SP v roce 2023 

Medailisté z MS 2022 a mistři Evropy 2022 v individuálním závodu ve slalomu (CSL) budou 

přednominováni na první (první a druhé) místo v pořadí nominace do RDA 2023. Mohou 

být přednominováni maximálně dva závodníci v kategorii, kdy jakákoli medaile z MS má 

vyšší hodnotu než medaile z ME.  

Mistrovství světa 2023 bude pravděpodobně jedním z nominačních závodů na OH 2024. 

 
Nejlepší medailista v Extreme canoe slalomu (CSLX) na MS 2022 bude mít zajištěnou účast 

v Extreme canoe slalomu na MS 2023 v případě možnosti účasti čtyř lodí na MS 2023. 

 

 
 

Schváleno trenérskou radou dne: 19.10.2021 

Schváleno výborem ČSK DV dne: 4.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


