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Aktualizovaná Nominační kriteria pro Olympijské hry TOKIO 2020(21)  

 
 
Na základě vydaných Nominačních kritérií pro OH TOKIO 2020(21) platí počínaje dnem 1.1.2021 následující: 
 
 

1. Ondřej CINK – splněná Nominační kritéria (NK) ze dne 19.6.2020 v bodě č. 1.: 
- závodníci, kteří se umístí na MS, SP, ME  v kat. Elite, sezóny 2020/2021 do osmého místa  
 

2. Jitka ČÁBELICKÁ – splněná Nominační kritéria (NK) ze dne 19.6.2020 v bodě č. 2.: 
- umístění v závodech MS, SP, ME v kat. Elite, v sezóně 2020 do 16. místa  
 
 
 
Širší nominace pro OH TOKIO 2020(21) MUŽI ELITE/U23: 
 
1) širší nominace MUŽI ELITE ze dne 19.6.2020: 
Jan Škarnitzl, Jan Vastl, Martin Stošek, Jaroslav Kulhavý, Tomáš Paprstka, Matěj Průdek 
- na základě výsledků sezóny 2020 rozšiřuji širší nominaci o jezdce: Lukáš Kobes, David Šulc, Jan Zatloukal 
 
2) v případě, že dojde k situaci, kdy Česká republika získá další účastnické místo pro závod mužů nebo jezdec s již splněnými 
NK  nebude moci nastoupit do závodu, platí následující: 
 
- jezdci s nominační preferencí na základě výsledků v průběhu olympijské kvalifikace: 
Jan VASTL 
Jan ŠKARNITZL 
 
nominace bude posuzována dle uvedených kritérií jako komplexní záležitost: 
1. UCI a olympijský ranking  
2. umístění v závodech SP sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace 
3. umístění v závodech ČP C1 sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace 
4. umístění v závodech MS/ME/SP sezóny 2020 
 
3) v případě, že dojde situaci, kdy výše uvedení jezdci nebudou moci nastoupit do závodu, bude nominace jezdců: 
Martin Stošek, Jaroslav Kulhavý, Tomáš Paprstka, Matěj Průdek, Lukáš Kobes, David Šulc (U23*), Jan Zatloukal (U23*) 
posuzována dle uvedených kritérií jako komplexní záležitost: 
1. UCI ranking  
2. umístění v závodech SP sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace  
3. umístění v závodech ČP C1 sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace 
4. umístění v závodech MS/ME/SP sezóny 2020 
 
*) u jezdců kategorie U23: David Šulc, Jan Zatloukal je předpokladem nominace: 
1. umístění v závodech SP U23 sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace 
2. umístění v závodech ČP C1 kategorie ELITE sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace v lepším 
výsledku v porovnání s ostatními jezdci širší nominace    
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Širší nominace pro OH TOKIO 2020(21) ŽENY ELITE/U23: 
 
1) širší nominace ŽENY ELITE ze dne 19.6.2020: 
Karla Štěpánová, Jana Czeczinkarová, Tereza Tvarůžková, Tereza Sásková (U23*)  
 
2) v případě, že dojde k situaci, kdy Česká republika získá další účastnické místo pro závod žen nebo závodnice s již 
splněnými NK  nebude moci nastoupit do závodu, bude nominace posuzována: 
 
- závodnice s nominační preferencí na základě výsledků v průběhu olympijské kvalifikace: 
Karla ŠTĚPÁNOVÁ 
Jana CZECZINKAROVÁ 
Tereza TVARŮŽKOVÁ 
 
nominace bude posuzována dle uvedených kritérií jako komplexní záležitost: 
1. UCI a olympijský ranking  
2. umístění v závodech SP sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace 
3. umístění v závodech ČP C1 sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace  
4. umístění v závodech MS/ME/SP sezóny 2020 
 
3) u závodnice kategorie U23 Terezy Sáskové je předpokladem nominace: 
1. umístění v závodech SP U23 sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace  
2. umístění v závodech ČP C1 kategorie ELITE sezóny 2021 uskutečněných do dne uzávěrky olympijské nominace v lepším 
výsledku v porovnání s ostatními závodnicemi širší nominace    
 
 
 
 

Ve všech případech si reprezentační trenér vyhrazuje právo reagovat na mimořádné a nepředvídatelné 
události a v souvislosti s nimi upravit uvedená nominační kritéria nebo z nich učinit výjimku, kterou předloží 

ke schválení Komisi MTB. 
Nominace bude platná až po schválení Komisí MTB ČSC a následně Prezidiem ČSC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Viktor Zapletal  
reprezentační trenér ČR MTB XCO, XCE, XCM, eBike 
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