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Nominační kritéria na rok 2022 pro reprezentanty ČR v krasojízdě 

 

Platí pro kategorii ELITE i JUNIORŮ 

 

1. Reprezentanti jsou povinni dbát pokynů vedoucího reprezentace (trenérů), dodržovat 
tréninkový plán i plán závodní přípravy na reprezentační soutěže. 

2. Reprezentanti jsou povinni se zúčastňovat soustředění vypsaných Sálovou komisí ČSC 
po celou sezónu pro danou kategorii.   

3. Pro start na mistrovství Evropy Elite je juniorům (v případě, že věkově mohou startovat i 
v kategorii Elite) započten výsledek z nominačního závodu i z kategorie junior v příslušné 
disciplíně.  

4. Sálová komise ČSC si vyhrazuje právo do kategorie Elite nominovat na MEE a MS 
závodníky z kategorie juniorů v případě, že splní podmínky pro nominaci. Zároveň si 
vyhrazuje právo rozhodnout v případě schválení či zamítnutí jednotlivé nominace. 

5. Závodníci mohou být nominováni na reprezentační akce pouze tehdy, když absolvují 
alespoň 4 starty v libovolných soutěžích, které jsou vypsány v kalendáři sálové cyklistiky 
pro daný rok jako nominační, a přitom dosáhnou všeobecného stanoveného cíle, tj. limitu 
a také uvedeného součtu zajetých bodových hodnot.  

6. Při nominaci závodníků na reprezentační soutěže bude sálová komise na návrh trenérů 
posuzovat nejen součet čtyř nejlepších zajetých výsledků, ale také progres výkonnosti a 
přístupu k reprezentačním povinnostem. 

7. Nominační kritéria jsou stanovena všeobecně. Sálová komise ČSC může zařadit do 
výběru pro start na MEJ, ME Elite či MS závodníky, kteří splní v průběhu sezóny 
nominační kritéria v dané kategorii, i když aktuálně nefigurují v hledáčku reprezentačních 
trenérů. 

8. Nominace na ACWC (SP Elite 2022) bude provedena dle průběžných zajetých výsledků 
z nominačních závodů a návrhu trenérů reprezentace. Účast na SP je nenároková a vždy 
bude záležet na dostupných finančních prostředcích, časové posloupnosti v rámci 
přípravy, a tím i smysluplnosti účasti na SP. 

9. Sálová komise musí mimo jiné při svém rozhodování o nominacích zohlednit rovněž 
aktivní přístup závodníků a jejich oddílových trenérů k domácím i mezinárodním soutěžím 
a sportovní přípravě.  

Zpracovali: trenérský tým reprezentace v krasojízdě a STK ČSC 

Schválili: členové Sálové komise ČSC 

Dne 13.12.2021 
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