
 

 

 

 
 
 

FREESTYLE BMX 
 

 

Nominační kritéria pro výjezd reprezentace k závodům: 
Mistrovství Světa a Mistrovství Evropy Freestyle BMX 2022 

 
 

Freestyle BMX – Muži Elite: 

1. Startovací CFBA body na základě roku 2021 
2. Počet získaných UCI bodů v individuálním rankingu za závod MČR Park v roce 2022 
3. Počet získaných UCI bodů v individuálním rankingu za závody C1 v roce 2022 
4. Počet získaných CFBA bodů v individuálním rankingu za závody kategorie LZN v roce 

2022 
 

(Nominace bude posuzována jako součet všech zmíněných kritérií. V případě nominační 
shody bude přihlíženo zejména ke vzájemných soubojům sestupně dle kritérií.) 
(Nominace může být posuzována také na základě umístění v závodech SP. Toto kritérium 
bude posuzováno individuálně.) 

 
 

Freestyle BMX – Ženy Elite: 
1. Startovací CFBA body na základě roku 2021 
2. Počet získaných UCI bodů v individuálním rankingu za závod MČR Park v roce 2022 
3. Počet získaných UCI bodů v individuálním rankingu za závody C1 v roce 2022 
4. Počet získaných CFBA bodů v individuálním rankingu za závody kategorie LZN v roce 

2022 
 

(Nominace bude posuzována jako součet všech zmíněných kritérií. V případě nominační 
shody bude přihlíženo zejména ke vzájemných soubojům sestupně dle kritérií.) 
(Nominace může být posuzována také na základě umístění v závodech SP. Toto kritérium 
bude posuzováno individuálně.) 

 
 

Freestyle BMX - Junior: 
1. Umístění v závodě Mistrovství České republiky Freestyle BMX Park 2022 
2. Umístění v závodech LZN v roce 2022 
(Nominace bude posuzována analogicky jako v případě Elite bodování s přihlédnutím k 
aktivitě jezdce po celý rok 2022.) 

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 

 

 



Generální partner ČSC                               Partner ČSC                                    
 
             

Uzavření nominace: 
Mistrovství Evropy: 20 dnů před oficiálním začátkem. 
Mistrovství Světa: 30 dnů před oficiálním začátkem. 

 
 

- 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. 

 
 
 

1. prosinec 2021 
Ing. Erik Figar 

 


