
kritérium č. 1 kritérium č.2 kritérium č. 3 kritérium č. 4

MČR World ranking / Nat. Cup U23 Europe tour ČP

ME, MS U23 silnice
není MR pro tuto 

kategorii

nejlepší 2. na žebříčku, do 3.místa 

v etapě, do 10.místa v 

jednotlivých závodech Nat. Cup 

U23

nejlepší 2. na 

žebříčku, vítězství v 

etapě, do 8.místa v 

jednotlivých 

závodech.

1.místo

ME, MS U23 časovka 1.místo do 5. místa na závodech Nat. Cup U23do 5. místa na závodech

MS, ME Elite silnice 1.místo

nejlepší 2. na žebříčku, do 3.místa 

v etapě, do 10.místa v 

jednotlivých závodech World Tour

nejlepší 2. na 

žebříčku, vítězství v 

etapě, do 8.místa v 

jednotlivých 

závodech.

1.místo

MS, ME Elite časovka 1.místo do 8. místa na závodech do 3. místa na závodech

 - reprezentační trenér může navrhnout ( ne nominovat ) závodníka dle aktuálního stavu nominovaného závodníka

kategorie

komentář: Mistr České republiky v silničním závodě Elite a v časovce Elite a U23, automatická nominace na MS a ME zvýší se účast a atraktivita MR a zároveň je povinnost startovat na MR.                                                                                                                                                                                                             

Pro časovku jednotlivců na silnici ME a MS:

Další závodník bude vybrán dle výsledků v jednotlivých závodech, tam kde se pojede v etapovém závodě UCI časovka a na nich uspějí do 3., 5. a 8. místa dle tabulky.

Nad rámec uvedených nominačních kritérií pro MS a ME si reprezentační trenér vyhrazuje právo dodatečně nominovat závodníka na základě vynikajících výsledků v průběhu sezony a současně 

jeho aktuální připravenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Závod jednotlivců MS a ME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

World rankikg: První dva závodníci s největším počtem bodů + World Tour do 3.místa v etapě nebo do 10.místa v jednotlivých závodech.

Europe Tour: První dva závodníci s největším počtem bodů + 1.místo v etapě nebo do 8.místa v jednotlivých závodech.

Nejlepší závodník v průběžném pořadí v Českém poháru v kategorií Elite muži.

Reprezentační trenér předloží  návrh konečné nominace na ME,MS  silniční komisi a ta po odsouhlasení předá prezidiu ČSC ke schválení. 

umístění v

disciplína

Nominační kritéria pro rok 2020

akce: ( SP, ME, MS )




