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K O M I S E B M X 
 

Nominační kritéria pro výjezd reprezentace Elite / U23 k závodům: 
Mistrovství Světa a Mistrovství Evropy BMX Racing 2022 

 

Elite Men / U23 
 

Hlavní kritérium: 
1. umístění do 16.místa v jednotlivých závodech UCI BMX Supercross v sezóně 2022 k datu uzavření 
nominace. 
2. umístění do 32.místa v jednotlivých závodech UCI BMX Supercross v sezóně 2022 k datu uzavření 
nominace. 

 
Pomocné kritérium: 
1. umístění v první polovině startovního pole v jednotlivých závodech UCI BMX Supercross v sezóně 
2022 k datu uzavření nominace. 
2. umístění v závodech UEC Evropského poháru BMX kat. HC, C1, a ČP v roce 2022 k datu uzavření 
nominace. 

 
Při shodném počtu umístění do 16. do 32., rozhoduje nejlepší dosažený výsledek jezdce v pořadí 
jednotlivých závodů UCI BMX Supercross v sezóně 2022 k datu uzavření nominace. 

 
(pokud závodník nesplní hlavní kritérium, bude nominace posuzována jako komplexní záležitost 
všech výše uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným 
soubojům v rámci závodů UCI BMX Supercross 2022). 

 
Kvalifikační kvóta pro MS: 1 jezdec (podle aktuálního postavení ČR v UCI rankingu). 
Kvalifikační kvóta pro ME: 2 jezdci 

 
Elite Women / U23 

 
Hlavní kritérium: 
1. umístění do 8.místa v jednotlivých závodech UCI BMX Supercross v sezóně 2022 k datu uzavření 
nominace. 
2. umístění do 16.místa v jednotlivých závodech UCI BMX Supercross v sezóně 2022 k datu uzavření 
nominace. 

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY / Federation Tcheque de Cyclisme 
Nad Hliníkem 4, Praha 5, 15000, Česká republika 
IČO: 49626281 
 
Telefon: +420 257 214 613 
Mobil:   +420 724 247 702 
e-mail:  info@ceskysvazcyklistiky.cz 
ID datové schránky: hdj5ugx 

 

 



2 z 3  

Pomocné kritérium: 
1. umístění v první polovině startovního pole v jednotlivých závodech UCI BMX Supercross v sezóně 
2022 k datu uzavření nominace. 
2. umístění v závodech kat. HC, C1, v roce 2022 k datu uzavření nominace. 

 
Při shodném počtu umístění do 8. do 16., rozhoduje nejlepší dosažený výsledek v pořadí 
jednotlivých závodů UCI BMX Supercross v sezóně 2022 k datu uzavření nominace. 

 
(pokud závodnice nesplní hlavní kritérium, bude nominace posuzována jako komplexní záležitost 
všech výše uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným 
soubojům v rámci závodů UCI BMX Supercross 2022) 

 
Kvalifikační kvóta pro MS: 2 jezdkyně 
Kvalifikační kvóta pro ME: 2 jezdkyně 

 
Uzavření nominace: 
Mistrovství Evropy BMX: 14.6.2022 
Mistrovství Světa BMX: 11.7.2022 

 
- velikost nominační kvóty pro každý jednotlivý závod se řídí rozhodnutim Komise BMX. 
- reprezentační trenér může předložit Komisi BMX návrh na rozšíření nominační kvóty jednotlivých 
kategorií na základě mimořádných výsledků v závodech UCI BMX Supercross 2022. 
- reprezentační trenér má právo udělit výjimku z těchto pravidel a předložit Komisi BMX, 
v opodstatněném, odůvodněném a mimořádném případu, nominační návrh mimo uvedená 
kritéria. 
- nominace bude platná až po schválení Komisí BMX ČSC a následně Prezidiem ČSC. 

 
Nominační kritéria pro výjezd reprezentace Juniorů k závodům: 

Mistrovství Světa a Mistrovství Evropy BMX Racing 2022 
 

Junior Men 
 

Hlavní kritérium: 
1. umístění do 16.místa v jednotlivých závodech UEC Evropského poháru BMX v sezóně 2022 k datu 
uzavření nominace. 
2. umístění do 32.místa v jednotlivých závodech UEC Evropského poháru BMX v sezóně 2022 k datu 
uzavření nominace. 

 
Pomocné kritérium: 
1. umístění v první polovině startovního pole v jednotlivých závodech UEC Evropského poháru BMX 
v sezóně 2022 k datu uzavření nominace. 
2. umístění v závodech UCI BMX Supercross, ČP BMX a dalších závodů kat. C1 v roce 2022 k datu 
uzavření nominace. 

 
Při shodném počtu umístění do 16. do 32., rozhoduje nejlepší dosažený výsledek v pořadí 
jednotlivých závodů UEC Evropského poháru BMX v sezóně 2022 k datu uzavření nominace. 

 
(pokud závodník nesplní hlavní kritérium, bude nominace posuzována jako komplexní záležitost 
všech výše uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným 
soubojům v rámci závodů UEC Evropského poháru BMX 2022) 



Generální partner ČSC                               Partner ČSC                                    
 
             

Kvalifikační kvóta pro MS: 1 jezdec (podle aktuálního postavení ČR v UCI rankingu). 
Kvalifikační kvóta pro ME: 2 jezdci 

 
Junior Women 

 
Hlavní kritérium: 
1. umístění do 8.místa v jednotlivých závodech UEC Evropského poháru BMX v sezóně 2022 k datu 
uzavření nominace. 
2. umístění do 16.místa v jednotlivých závodech UEC Evropského poháru BMX v sezóně 2022 k datu 
uzavření nominace. 

 
Pomocné kritérium: 
1. umístění v první polovině startovního pole v jednotlivých závodech UEC Evropského poháru BMX v 
sezóně 2022 k datu uzavření nominace. 
2. umístění v závodech UCI BMX Supercross, ČP BMX a dalších závodů kat. C1 v roce 2022 k datu 
uzavření nominace. 

 
Při shodném počtu umístění do 8. do 16., rozhoduje nejlepší dosažený výsledek v pořadí jednotlivých 
závodů UEC Evropského poháru BMX v sezóně 2022 k datu uzavření nominace. 

 
(pokud závodnice nesplní hlavní kritérium, bude nominace posuzována jako komplexní záležitost 
všech výše uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným 
soubojům v rámci závodů UEC Evropského poháru BMX 2022) 

 
Kvalifikační kvóta pro MS: 1 jezdkyně 
Kvalifikační kvóta pro ME: 2 jezdkyně 

 
Uzavření nominace: 
Mistrovství Evropy BMX: 14.6.2022 
Mistrovství Světa BMX: 11.7.2022 

 
- velikost nominační kvóty pro každý jednotlivý závod se řídí rozhodnutim Komise BMX. 
- reprezentační trenér může předložit Komisi BMX návrh na rozšíření nominační kvóty jednotlivých 
kategorií na základě mimořádných výsledků v závodech UEC Evropského poháru BMX 2022. 
- reprezentační trenér má právo udělit výjimku z těchto pravidel a předložit Komisi BMX, 
v opodstatněném, odůvodněném a mimořádném případu, nominační návrh mimo uvedená 
kritéria. 
- nominace bude platná až po schválení Komisí BMX ČSC a následně Prezidiem ČSC. 

 

12. prosince 2021 

Lukáš Tamme 
Trenér reprezentace BMX ČR 

 


