
 
 
 

 

Nominační kritéria pro Olympijské hry TOKIO 2020 – SILNICE: 
 
Datum zveřejnění 25.1.2020 

1. Na základě žebříčku národů (UCI World Ranking) ke dni 22. 10. 2019 byly České republice 
přiděleny tyto kvóty: 

MUŽI: tři účastnická místa (tři místa pro silniční závod, jedno místo pro start v časovce 
jednotlivců) Pozn. V časovce musí startovat jeden ze závodníků, který se zároveň zúčastní 
silničního závodu.   
 
ŽENY: jedno účastnické místo (silniční závod)  
 
2. Nominační kritéria – MUŽI 
Nominace je podmíněna stabilní vysokou výkonností a závodním projevem podobným jako 
v sezóně 2019. Při nominaci bude přihlíženo i na aktuální stav UCI World Rankingu a PCS rankingu 
závodníka. 
 
Silniční závod: 
Závodník, který usiluje o start na OH má povinnost startovat na Mistrovství České republiky 2020 
v silničním závodě.  
 
Do širší nominace na OH byli vzhledem k jejich dlouhodobé stabilní výkonnosti a výsledkům 
v sezóně 2019 zařazeni závodníci týmů kategorie World Tour a vybraní závodníci z týmů kategorie 
ProContinental (Štybar, Kreuziger, Hirt, Černý, Vakoč) 
 
Reprezentační trenér si, nad rámec uvedených nominačních kritérií pro OH Tokio 2020, vyhrazuje 
právo předložení návrhu nominace závodníka na základě vynikajících výsledků v průběhu sezóny a 
současně jeho aktuální připravenosti, který nefiguruje v širší nominaci. Tento návrh předloží ke 
schválení Silniční komisi.  
 
Časovka: 
Závodník, který usiluje o start na OH v časovce má povinnost startovat na Mistrovství České 
republiky 2020 v silničním závodě a zároveň v časovce jednotlivců.  
Mistr České republiky v časovce, který zároveň figuruje na seznamu závodníků*, má jistou účast 
na OH. 
 
3. Nominační kritéria - Ženy: 
Nominace je podmíněna stabilní vysokou výkonností a závodním projevem podobným jako 
v sezóně 2019. Při nominaci bude přihlíženo i na aktuální stav UCI World Rankingu a PCS rankingu 
závodnice. 
 
Silniční závod: 
S ohledem na skutečnost, že účastnické místo bylo získáno zásluhou postavení Nikoly Noskové 
v individuálním rankingu v sezóně 2019, se jí tímto uděluje podmínečná nominační jistota 
 
V případě zranění, nemoci či zásadního poklesu výkonnosti či jiné nepredikovatelné události bude 
účastnické místo postoupeno další závodnici v nominačním pořadí*. Reprezentační trenér si 
vyhrazuje právo toto pořadí na základě výsledků v sezóně 2020 a aktuální výkonnosti změnit.  



4. Návrh konečné nominace pro silniční cyklistiku na OH Tokio 2020 předloží reprezentační trenér 
Silniční komisi, která ho po odsouhlasení předá Prezidiu ČSC k následnému schválení.  
 
Nominace bude platná až po schválení Silniční komise a následně Prezidiem ČSC.  
 
 
Všichni výše jmenovaní závodníci a závodnice z předběžného seznamu jsou povinni potvrdit svůj 
zájem o start na OH Tokio 2020 v případě úspěšné nominace, a to včetně vyjádření svého týmu, že 
budou na danou akci uvolněni a zároveň jim bude umožněno se co nejlépe připravit. Součástí 
tohoto prohlášení závodníka/teamu bude přehled závodů, které budou předcházet OH Tokio 2020 
u toho kterého závodníka. 
 
Tento zájem je potřeba potvrdit písemnou formou nejpozději do 1. 3. 2020 na email předsedy 
Silniční komise pana Petra Kováče: petr.kovac@cz.EY.com 
V kopii  je potřeba uvést zároveň reprezentačního trenéra silniční cyklistiky Tomáše Konečného: 
konecny@ceskysvazcyklistiky.cz  a dále Generálního sekretáře ČSC, Mgr. Jarku Krakovičovou: 
krakovicova@ceskysvazcyklistiky.cz  
 
Pokud závodník či závodnice do uvedeného termínu neprojeví zájem usilovat o účastnické místo, či 
svou účast na OH odmítne, bude vyřazen/a z nominačního řízení a tato skutečnost bude oficiálně 
oznámena ostatním nominovaným a médiím. 
 
 
 
 
*Dne 9. 1. 2020 byl Silniční komisí schválen předběžný seznam (Long list) možných adeptů pro 
start na Olympijských hrách Tokio 2020. Tento seznam zahrnuje deset závodníků v případě 
mužů, v případě žen pak pět závodnic, kteří byli vybráni s ohledem na profil olympijského 
silničního závodu a výkonnostních předpokladů.  
Vzhledem k akreditační proceduře nemůže být tato širší nominace rozšířena. 
 
 


