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Aktualizovaná Nominační kritéria pro OH TOKIO 2020
Datum aktualizace 1.11. 2019
Olympijské hry TOKIO 2020:
1. počet nominačních míst se řídí aktuálně zveřejněnou nominační kvótou pro Českou republiku. V této
souvislosti budou také níže uvedená nominační kritéria průběžně aktualizována.
Dle rankingu UCI ke dni 1.11. má Česká republika následující počet míst pro OH:
MUŽI: jedno účastnické místo
ŽENY: jedno účastnické místo
2. reprezentační trenér může udělit závodníkovi nominační jistotu na konci roku 2019 na základě mimořádných
výsledků v sezóně 2018 - 2019 v závodech kategorie Elite XCO: MS, SP, ME.
Na základě výsledků v sezóně 2019 uděluji podmíněnou nominační jistotu jezdcům:
Muži Elite: Ondřej Cink
Ženy Elite: Jitka Čábelická
Nominační jistota je podmíněna výkonnostní a výsledkovou stabilitou v roce 2020.
Tato stabilita musí být podobná výkonnosti projevené v sezónách 2018/2019.
V případě zranění, zásadnímu poklesu výkonnosti či jiné nepředvídatelné události bude účastnické místo
postoupeno dalšímu jezdci v nominačním pořadí.
3. v případě, že se ke dni 28.5.2020 podaří navýšit účastnickou kvótu České republiky v kategorii mužů Elite o
další účastnické místo, rozhodne o nominaci následující:
- nominační místo může být použito pro nominaci některého ze závodníků kategorie MUŽI Elite, kteří figurují za
Ondřejem Cinkem v rankingu UCI ke dni 1.11.2019 v a roce 2019 se účastnili ME nebo MS XCO:
Jan Škarnitzl, Jan Vastl, Martin Stošek, Jaroslav Kulhavý, Tomáš Paprstka, Matěj Průdek
- hodnocen bude součet dvou nejlepších výsledků každého jezdce v závodech sezóny 2020, kde se předpokládá
společný start všech nominovaných:
1. ME Graz 14. – 17.5.2020
2. SP NMNM (CDM) 22. – 24.5.2020
3. MS Albstadt (CM) 25. – 28.6.2020
- v případě výsledkové shody rozhodne o případné nominaci vzájemný výsledek na MS Albstadt 2020
4. v případě, že se ke dni 28.5.2020 podaří navýšit účastnickou kvótu České republiky v kategorii žen o další
účastnické místo, rozhodne o nominaci následující:
- nominační místo může být použito pro nominaci některé ze závodnic kategorie ŽENY Elite/ ženy U23*, které
figurují za Jitkou Čábelickou v rankingu UCI ke dni 1.11.2019 v a roce 2019 se účastnily ME nebo MS XCO:
Karla Štěpánová, Jana Czeczinkarová, Tereza Sásková (U23*), Tereza Tvarůžková (U23*).
(* podmínečná ustanovení pro ženy U23 viz. níže)

- reprezentační trenér využívá svého práva a do širší nominace, mimo uvedená kritéria zařazuje: Kateřina Nash
- u žen Elite bude hodnocen součet dvou nejlepších výsledků každé závodnice v závodech sezóny 2020:
1. ME Graz 14. – 17.5.2020
2. SP NMNM (CDM) 22. – 24.5.2020
3. MS Albstadt (CM) 25. – 28.6.2020
- v případě výsledkové shody rozhodne o případné nominaci vzájemný výsledek na MS Albstadt 2020

(*) Pro závodnice kategorie U23 platí tato ustanovení pro případnou nominaci:
- umístění nejméně v jednom závodě: ME Graz, SP NMNM, MS Albstadt do pátého místa
- umístění nejméně ve třech závodech ČP 2020 (Brno, Město Touškov, Zadov, Hlinsko, Bedřichov) před
závodnicemi kategorie Elite, které jsou zařazené do širší nominace pro OH
- konečnou nominaci v kategorii žen Elite/ žen U23 posoudí reprezentační trenér společně s Trenérskou radou a
svůj návrh předloží Komisi MTB ihned po ukončení MS Albstadt 2020
Všichni výše jmenovaní jezdci jsou povinni potvrdit svůj zájem - startovat v případě úspěšné nominace na OH
TOKIO 2020.
Tento zájem je potřeba potvrdit písemnou formou nejpozději do 1.února. 2020 reprezentačnímu trenérovi
Mgr. Viktorovi Zapletalovi na adresu: zapletal.vik@gmail.com .
V kopii je potřeba uvést zároveň předsedu Komise MTB Josefa Dlohoše: josef.dlohos@gmail.com a dále
Generálního sekretáře ČSC, Mgr. Jarku Krakovičovou: jara.krakovicova@gmail.com
V případě, že se závodník či závodnice do uvedeného termínu vyjádří ke své účasti na LOH negativně nebo se
nevyjádří vůbec, z dalšího nominačního řízení vypadává a tato skutečnost bude oznámena médiím a ostatním
nominovaným oficiální cestou.

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
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