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Nominační kritéria RD U23 pro rok 2017 
 

Nominační kritéria pro MS U23 2017 a ME U23 2017 a další akce RD U23 
Nominace se skládá ze čtyř samostatných závodů. Tyto závody se bodují dle níže uvedeného 

bodování v absolutním pořadí závodů ČP (bez rozdílu věkové kategorie).  

 

Závod 1:  1.ČP  6.5. 2017 – USD Trnávka 

Závod 2:  2.ČP  7.5. 2017 – USD Trnávka 

Závod 3:  3.ČP  13.5. 2017 – USD Roudnice n. L. 

Závod 4:  4.ČP  14.5. 2017 – USD Roudnice n. L. 

 

Bodování: 1. místo 11 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: 

Ze Závodu 1, 2, 3 a 4 budou vybrána a sečtena tři nejvyšší bodová ohodnocení. 

 

Při shodě: 1/ rozhoduje počet vzájemných vítězství v nominačních závodech  

       v roce 2017 

   2/ rozhoduje součet procentuálních odstupů za vítězem ze třech závodů     

                        s nejmenším procentuálním odstupem. 

  3/ rozhodne vedoucí trenér RDU23. 

 

 V kategoriích K1M, K1ž, C1M a C1ž budou nominovány první tři (3) lodě věkové kategorie 

do 23 let (ročník narození 1994 – 2002).  

 V kategoriích C2M a C2Mx můžou být nominovány maximálně 3 lodě (0 – 3) věkové kategorie 

do 23 let (ročník narození 1994 – 2002). 

 Ve výjimečných případech a po schválení trenérskou radou RDA může vedoucí trenér RD 23 

nominovat další lodě. 

 Nominace na VT a další přípravné závody je v kompetenci vedoucího trenéra RD23 především 

s ohledem na finanční možnosti ČSK DV.   

 Vedoucí trenér RD U23 má právo nenominovat závodníky, kteří opakovaně hrubě porušují 

zásady životosprávy a chování reprezentanta ČR. 

Dodatek 1  

V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu v roce 2017, si vedoucí 

trenér RD U23 vyhrazuje právo na provedení dodatečných změn v uvedených  nominačních 

kritériích. 

 

Schváleno trenérskou radou RD A dne: 14.12. 2016   

Schváleno výborem ČSK DV dne: Bude předloženo novému VV ČSK DV po konferenci v lednu 2017. 
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