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Nominační kritéria RDS pro závodní sezónu 2014  
 

 Vymezení 
 
 

NK vychází:  Z projektu vedení sportovní reprezentace České republiky v rychlostní 
kanoistice v letech 2013 – 2016, schváleném VV SRK ČSK. Preferencí je obsazení 
OH disciplín. 

 
 
 
Cíl NK:       Sestavení reprezentačního družstva seniorů v rychlostní kanoistice pro co 

nejúspěšnější účast v mezinárodních soutěžích v sezóně 2014, v souladu 
s postupným naplňováním perspektivního čtyřletého olympijského plánu. 

 
 
 
Pojmy:  
 
VV SRK ČSK –  Výkonný výbor sekce rychlostní kanoistiky českého svazu kanoistů 
ICF –  Mezinárodní kanoistická federace (International Canoe Federation) 
SP –  Závod světového poháru 
ME –  Mistrovství Evropy dospělých 
MS –  Mistrovství světa dospělých 
ME 23 –  Mistrovství Evropy do 23 let 
MS 23 –  Mistrovství světa do 23 let 
NZ –  Nominační závod 
OH –  Olympijské hry, zde i ve smyslu olympijský, olympijské atp.  
neOH –  Neolympijská (disciplína)  
NK –  Nominační kritéria 
RDS –  Reprezentační družstvo seniorů 
RSC –  Resortní sportovní centrum  
AMS -                      Akademické mistrovství světa 
FISU -                      Mezinárodní federace univerzitního sportu 
ČAUS -                   Česká asociace univerzitního sportu 
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 Termínová listina 
 
 
 
Plánované mezinárodní soutěže, kterých se RDS v roce 2014 zúčastní: 
 

1. 1. závod světového poháru   Milano     2.-4.5.2014 

2. 2. závod světového poháru   Račice    16.-18.5.2014 

3. Mistrovství Evropy do 23 let  Mantes-en-Yvelines  26.-29.6.2014 

4. Mistrovství Evropy   Brandenburg                 11.-13.7.2014 

5. Mistrovství světa do 23 let  Szeged                  17.-20.7.2014 

6. Mistrovství světa   Moskva   7.-10.8.2014 

7. Akademické mistrovství světa Minsk       14.-17.8.2014 

 

 
 
Domácí nominační závody:  
  

1. Nominační závod (I.NZ)  Račice     20.-21.4.2014 

2. Nominační závod (II.NZ)  Račice     6.-8.6.2014 

 

 
 

 Domácí Soutěže 
 
A. I. Nominační závod Račice –  

a) Slouží především jako nominace na 2.SP v Račicích. 
b) Přesný program I.NZ bude sestaven po definitivním stanovení programu závodů 

SP a dle technických možností pořadatele I.NZ. 
c) Start na I.NZ je povinný pro všechny adepty nominací do všech dalších soutěží, 

včetně MS, ME, MS 23, ME 23 a AMS. Adept na nominaci je povinen startovat 
alespoň v jedné OH disciplíně v kategorii K1, C1, K1Ž.  

d) Nominace do hromadných posádek pro soutěže v sezóně 2014 (K4, K4Ž, C4) bude 
určena na základě výsledků individuálního závodu na té trati, na které hromadná 
posádka bude v dané soutěži startovat (K4 1000m z K1 1000m, K4Ž 500m z K1Ž 
500m, C4 1000m z C1 1000m). Preferovány budou OH disciplíny. 
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B. II. Nominační závod Račice –  
a) Slouží jako nominace na ME Brandenburg a ME 23 Mantes-en-Yvelines 
b) O disciplínách, které budou zařazeny jako nominační, rozhodne reprezentační 

trenér na základě výsledků 2. SP. 
c) Přesný program II.NZ bude sestaven dle nominačních požadavků a dle 

technických možností pořadatele II.NZ. 
d) V rámci II.NZ  bude vypsán samostatný nominační závod na AMS. O disciplínách, 

které budou zařazeny jako nominační bude rozhodnuto podle možného 
celkového počtu závodníků daného ČAUS a podle programu AMS.  

 
 
 

 Nominace na Mezinárodní soutěže 
 
1. 1. SP Milano (ITA) 

1.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2013 a výsledků I.NZ. 
1.2. Na základě výsledků ze sezóny 2013 byli vybráni tito závodníci: Daniel Havel, Lukáš 

Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba, Jaroslav Radoň, Filip Dvořák, Martin Fuksa.  
1.3. Svůj záměr startovat na 1.SP Milano musí vybraní závodníci deklarovat 

prostřednictvím vedoucích trenérů RSC v termínech určených pro závazné přihlášky  
pořadatelem 1.SP – informace o termínech poskytne reprezentační trenér vedoucím 
trenérům RSC s dostatečným předstihem. 

1.4. Pro nominaci na 1.SP Milano musí vybraní úspěšní závodníci ze sezóny 2013 
prokázat výkonnost na I.NZ Račice – úroveň výkonnosti posoudí reprezentační trenér 

1.5. Na základě výsledků I.NZ může reprezentační trenér nominovat další reprezentanty 
do celkového počtu dle početní přihlášky.  

1.6. O obsazení disciplín na 1.SP rozhodne reprezentační trenér v rámci nominační 
porady po skončení I.NZ za účasti osobních trenérů a vedoucích trenérů RSC. 

1.7. Předpokládané obsazení: zhruba 12 závodníků.  
 

 
2. 2. SP Račice (CZE) – nominace z I.NZ Račice 

2.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z I.NZ Račice.  
2.2. V disciplínách K1 1000m a 200m, K2 1000m a 200m, C1 1000m a 200m , C2 1000m, 

K1Ž 500m a 200m, K2Ž 500m se nominují dvě první lodě.  
2.3. O složení posádek K4 a C4 rozhodne reprezentační trenér na základě výsledků 

jednotlivých závodníků na K1 1000m, K1Ž 500m a C1 1000m z I.NZ.  
2.4. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační 

trenér na základě znalosti programu 2. SP. 
2.5. O nominaci a startu závodníků v ne OH disciplínách rozhodne reprezentační trenér 

na základě výsledků z I.NZ. 
2.6. O finálním složení nominace na 2.SP Račice rozhodne reprezentační trenér v rámci 

nominační porady po skončení I.NZ za účasti osobních trenérů a vedoucích trenérů 
RSC. 

2.7. Předpokládané obsazení: 35-40 závodníků. 
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3. ME 23 Mantes-en-Yvelines  (FRA) – nominace z 2. SP Račice + II.NZ Račice 
3.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z 2. SP Račice a následně 

eventuelně z II.NZ Račice. 
3.2. Na základě posouzení konkurence v jednotlivých disciplínách může reprezentační 

trenér  nominovat posádku na ME 23 přímo z  2.SP Račice. 
3.3. Reprezentační trenér může ve výjimečných případech při určování nominace 

závodníků nejvyšší světové výkonnosti zohlednit také výsledky SP Miláno. 
3.4. Na základě výsledků 2.SP Račice určí reprezentační trenér disciplíny, v nichž se bude 

bojovat o nominaci na ME 23 na II.NZ Račice. 
3.5. V disciplínách daných bodem 3.4. nominuje reprezentační trenér nejlepší závodníky 

v kategorii do 23 let po  II.NZ Račice. 
3.6. V případě, že některý závodník či posádka bude nominována na ME 23 na základě 

výsledků z 2. SP Račice a na ME 23 se bude chtít ucházet o nominaci v jiné disciplíně 
než v té, na základě které by měl/a být nominován/a, pak musí v požadované 
disciplíně bojovat o nominaci na II.NZ. Tato disciplína musí být však určena 
reprezentačním trenérem jako nominační pro ME 23. 

3.7. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační 
trenér na základě znalosti aktuálního programu ME 23. 

3.8. O nominaci a startu závodníků v ne OH disciplínách rozhodne reprezentační trenér. 
3.9. V případě nominace závodníka na ME v Brandenburgu a zároveň na ME 23 Mantes-

en-Yvelines, může reprezentační trenér odepřít závodníkovi nominaci na ME 23 a to   
především kvůli přípravě posádky na ME v Brandenburgu. 

3.10. O finálním složení nominace na ME 23 Mantes-en-Yvelines rozhodne 
reprezentační trenér v rámci nominační porady po skončení II.NZ za účasti asistentů 
a vedoucích trenérů RSC. 

3.11. Předpokládané obsazení: zhruba 15-20 závodníků. V případě závodníků s nižší 
výkonností, kteří se do nominace na náklady RDS nevejdou, přitom budou mít o start 
na ME 23 zájem a budou ze zájemců výkonnostně „na řadě“, může reprezentační 
trenér navrhnout VV SRK ČSK účast těchto závodníků na vlastní náklady nebo 
s finanční spoluúčastí. Garantem platby za účast na ME 23 je klub. 

 
 
 
4. ME  Brandenburg (GER) – nominace z 2. SP Račice + II.NZ Račice 

4.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z 2. SP Račice a následně z II.NZ 
Račice. Na základě posouzení konkurence v jednotlivých disciplínách může 
reprezentační trenér nominovat na ME přímo z  2.SP Račice medailisty v OH 
disciplínách + při prokázání adekvátní výkonnosti i některé další úspěšné závodníky. 

4.2. Reprezentační trenér může ve výjimečných případech při určování nominace 
závodníků nejvyšší světové výkonnosti zohlednit také výsledky SP Miláno. 

4.3. Na základě výsledků 2.SP Račice určí reprezentační trenér  disciplíny, v nichž se bude 
bojovat o nominaci na ME na II.NZ Račice. 

4.4. V disciplínách daných bodem 4.3. nominuje reprezentační trenér  závodníky po II.NZ 
Račice. 

4.5. V případě, že některý závodník či posádka bude nominována na ME na základě 
výsledků z 2. SP Račice a na ME se bude chtít ucházet o nominaci v jiné disciplíně než 
v té, na základě které by měl/a být nominován/a, pak musí v požadované disciplíně 
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bojovat o nominaci na II.NZ. Tato disciplína musí být však určena reprezentačním 
trenérem jako nominační pro ME. 

4.6. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační 
trenér na základě znalosti aktuálního programu ME. 

4.7. O nominaci a startu závodníků v ne OH disciplínách rozhodne reprezentační trenér. 
4.8. O finálním složení nominace na ME Brandenburg rozhodne reprezentační trenér v 

rámci nominační porady za účasti osobních trenérů a vedoucích trenérů RSC.  
4.9. Předpokládané obsazení: 25- 30 závodníků. V případě méně výkonných závodníků, 

kteří se do nominace na náklady RDS nevejdou, přitom budou mít o start na ME 
zájem a budou ze zájemců výkonnostně „na řadě“, může reprezentační trenér 
navrhnout VV SRK ČSK účast těchto závodníků na vlastní náklady nebo s finanční 
spoluúčastí. Garantem platby za účast na MS je klub. 

 
 
 
5. MS 23 Szeged (HUN) – nominace z ME 23 Mantes-en-Yvelines   

5.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z ME 23 Mantes-en-Yvelines. 
5.2. Základem pro nominaci bude úspěšnost závodníků v jednotlivých OH disciplínách i 

porovnání konkurence v daných disciplínách na ME 23. 
5.3. Reprezentační trenér může ve výjimečném případě nominovat závodníka či posádku 

nejvyšší světové výkonnosti také na základě výsledků SP Miláno nebo SP Račice. 
5.4.  O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační 

trenér na základě znalosti aktuálního programu MS 23. 
5.5. V případě nominace závodníka na MS v Moskvě a zároveň na MS 23 v Szegedu, může 

reprezentační trenér odepřít závodníkovi nominaci na MS 23 a to především kvůli 
přípravě posádky na MS v Moskvě. 

5.6. Předpokládané obsazení:  10-15 závodníků. 
 
 
 

6. MS Moskva (RUS) - Nominace z ME Brandenburg  
6.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z ME Brandenburg. 
6.2. Základem pro nominaci bude úspěšnost závodníků v jednotlivých OH disciplínách i 

porovnání konkurence v daných disciplínách na ME. 
6.3. V případě nejednoznačnosti výsledku na ME pro nominaci na MS a podobné 

výkonnostní úrovně více aspirantů na nominaci může reprezentační trenér vypsat 
speciální nominační závod. 

6.4. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační 
trenér  na základě znalosti aktuálního programu MS. 

6.5. O nominaci a startu závodníků v ne OH disciplínách rozhodne reprezentační trenér. 
6.6. Předpokládané obsazení: 15-20 závodníků. 
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7. Akademické mistrovství světa Minsk (BLR) – nominace z II.NZ Račice 
 

7.1. Závodníky nominuje reprezentační trenér na základě výsledků samostatného 
nominačního závodu při II.NZ a na základě výsledků II.NZ. 

7.2. Nominační kritéria budou upřesněna podle možného celkového počtu závodníků 
daného ČAUS a podle programu AMS. 

7.3. Nominováni mohou být pouze sportovci splňující podmínky FISU, kteří se přihlásí 
reprezentačnímu trenérovi do 25.5.2014. 

7.4. Po skončení nominací na ME a ME 23 bude zařazen speciální závod na K1 1000m a 
C1 1000m. Rozpis a obsazení přímých finálových jízd určí reprezentační trenér.  

7.5. Nominace bude určena zároveň na základě výsledků v disciplínách K1 200m, C1 200, 
K1ž 200m, K1ž 500 na II. NZ. Při nominaci sportovců bude brán zřetel na poměr 
výkonnosti na různých tratích vzhledem ke světové, nebo i domácí špičce na 
závodech SP v Račicích, popř. II. NZ v Račicích. 

7.6. V případě, že závodník bude nominován na AMS a nevzdá se nominace do 9.6.2014, 
je povinen reprezentovat ČR na AMS v Minsku. Start na AMS je možný i v případě 
nominace na MS v Moskvě. U reprezentantů nominovaných na MS a zároveň AMS se 
předpokládá doprava rovnou z Moskvy do Minsku. 

7.7. O finálním složení nominace na AMS Minsk rozhodne reprezentační trenér v rámci 
nominační porady za účasti osobních trenérů a vedoucích trenérů RSC. Konečná 
nominace závisí na počtu sportovců schváleném ČAUS. 

 
 
 
 
 

 Další obecná ustanovení NK RDS 2014 
 
 

 Nominace realizačních teamů pro jednotlivé soutěže: 
O nominaci realizačních týmů pro jednotlivé akce rozhodne reprezentační trenér na 

základě potřeb RDS a finančních, organizačních a přepravních možností. Uváděné zamýšlené 
počty účastníků jednotlivých soutěží jsou pouze orientační .  
 
 

 Sporné a výjimečné případy: 
Ve sporných a výjimečných případech rozhodne reprezentační trenér se zřetelem na 

doporučení odborného poradce i názory vedoucích trenérů a trenérů RSC.  
 
 

 Schvalování nominací: 
Jmenovité složení nominací je v kompetenci reprezentačního trenéra a VV SRK ČSK je 

bere na vědomí. Případná účast samoplátců (či hrazení nákladů klubem) na mezinárodních 
soutěžích podléhá schválení VV SRK ČSK na základě návrhu reprezentačního trenéra.  
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 Návaznost NK do další sezóny:  
Výsledky jednotlivých sportovců a posádek v soutěžích SP, MS, ME, MS 23, ME 23, 

MSJ v roce 2014 mohou být základem pro rozhodování reprezentačního trenéra, který bude 
provádět výběr reprezentačního družstva pro sezónu 2015. 
 
 
 
 
 

 

  
Mgr. Pavel Hottmar     PhDr. Martin Doktor 
reprezentační trenér                                                                      asistent reprezentačního trenéra 


