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                                NOMINAČNÍ KRITÉRIA  
 

Nominační kritéria pro cyklokrosovou sezónu 2022/2032: 
 
1) Mistrovství světa – Muži elite  (uzávěrka nominace 17.1. 2023) 

-    Mistr ČR 2023 

- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí žebříčku UCI do 20. místa 

-    2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí SP do 20. místa 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 

 
2) Mistrovství světa – Muži U23  (uzávěrka nominace 17.1. 2023) 
- 2 nejlepší ze SP U23 do 20. místa 
- 1 nejlepší z Mistrovství ČR 2022 v kat. U23 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
3) Mistrovství světa – Junioři  (uzávěrka nominace 17.1. 2023) 
- 2 nejlepší závodníci ze SP juniorů do 16. místa 
- Mistr ČR 2023 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
4) Mistrovství světa – Ženy elite  (uzávěrka nominace 17.1. 2023) 

-    Mistryně ČR 2023 
- 2 nejlepší závodnice z aktuálního průběžného pořadí žebříčku UCI do 30. místa 

-    2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí SP do 20. místa 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 
 
5) Mistrovství světa – Ženy U23  (uzávěrka nominace 17.1. 2023) 
- 2 nejlepší závodnice z UCI žebříčku žen Elite do 40. místa 

-    1 nejlepší z Mistrovství ČR 2022 v kat. U23 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 
 
6) Mistrovství světa – Juniorky  (uzávěrka nominace 17.1. 2023) 
- 2 nejlepší závodnice ze SP juniorek do 16. místa 
- Mistryně ČR 2023 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY / Federation Tcheque de Cyclisme 
Nad Hliníkem 4, Praha 5, 15000, Česká republika 
IČO: 49626281 
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7) Světový pohár – Muži U23 
- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí SP od 2. závodu 
- 2 nejlepší z TOI TOI CUP 2022 (1. závod) 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
 
 
8) Světový pohár – Junioři 
- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí SP do 16. místa (od 2. závodu) 
- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 (1. závod 3 nejlepší) 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
9) Světový pohár – Ženy U23 
- 1 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí SP (od 2. závodu) 
- nejlepší závodnice z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 (1. závod 2 

nejlepší) 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 
 
10) Světový pohár – Juniorky 

- 1 nejlepší závodnice z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 (1. závod 3 
nejlepší) 

- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí SP (od 2. závodu) 

- případně další nominované a schválení Prezidiem ČSC 

 
11) Mistrovství Evropy – Muži elite (uzávěrka nominace 31.10. 2022) 
- 2 nejlepší závodníci z aktuálního průběžného pořadí SP (do 20. místa) 
- 1 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
12) Mistrovství Evropy – Muži U23 (uzávěrka nominace 31.10.2022) 
- 2 závodníci z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
13) Mistrovství Evropy – Junioři (uzávěrka nominace 31.10.2022) 
- 2 závodníci z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 
- případně další nominovaní a schválení Prezidiem ČSC 
 
14) Mistrovství Evropy – Ženy elite (uzávěrka nominace 31.10.2022) 
- 1 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 
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15) Mistrovství Evropy – Ženy do 23 let (uzávěrka nominace 31.10.2022) 
- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí TOI TOI CUP 2022 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 
 
16) Mistrovství Evropy – Juniorky (uzávěrka nominace 31.10.2022) 
- 2 nejlepší z aktuálního průběžného pořadí žebříčku TOI TOI CUP 2022 
- případně další nominované a schválené Prezidiem ČSC 

 

 

 

V závodech (ve všech kategoriích) nemusí být naplněn max. možný počet startujících. 
Všichni nominovaní musí prokazovat vysokou výkonnost před konkrétním závodem. 
Reprezentační trenér má právo udělit výjimku z těchto pravidel a předložit Komisi cyklokrosu v 
odůvodněném případě nominační návrh mimo uvedená kritéria. 
Při SP v Táboře může být rozšířen počet závodníků dle pravidel UCI. 
Závodník, který se z jakéhokoli důvodu odmítne zúčastnit MS, nebo ME, nebude nominován na jiné akce 
RD i když splňuje nominační kritéria. 
Závodník, který splnil nominační kritéria, není automaticky nominován, konečnou nominaci schvaluje 
prezidium ČSC. 
 

 

 

 

Předseda komise cyklokrosu ČSC                          Reprezentační trenér – cyklokros 
              Petr Balogh                  Petr Klouček 
 


