
Aktualizovaná Nominační kriteria pro Olympijské hry TOKIO 2020(21)  
 
 
S ohledem na aktuální stav kalendáře UCI a plán olympijské kvalifikace UCI pro OH v roce 2020/2021 ruším 
veškerá dosavadní ustanovení, nominační preference a nominace k OH 2020 Tokio. 
 
Počínaje dnem 19.6. 2020 platí pro OH TOKIO 2020(21) následující: 
 
 
1. Širší nominace pro OH TOKIO 2020(21): 
 
Širší nominace Muži Elite, U23 pro OH TOKIO 2020(21): 
- Ondřej Cink, Jan Škarnitzl, Jan Vastl, Martin Stošek, Jaroslav Kulhavý, Tomáš Paprstka, Matěj Průdek 
- širší nominace může být doplněna o další závodníky na základě výsledků sezóny 2020/2021 
 
Širší nominace Ženy Elite, U23 pro OH TOKIO 2020(21): 
- Jitka Čábelická, Karla Štěpánová, Jana Czeczinkarová, Tereza Sásková (U23*), Tereza Tvarůžková (U23*) 
- širší nominace může být doplněna o další závodnice na základě výsledků sezóny 2020/2021 
 
 
 
2. 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 19.6.2020 má Česká republika následující počet míst pro OH: 
MUŽI: jedno účastnické místo 
ŽENY: jedno účastnické místo  
 
 
 
3. reprezentační trenér může udělit závodníkovi nominační jistotu na konci roku 2020 na základě mimořádných 
výsledků v sezóně 2020 v závodech kategorie Elite XCO: MS, SP, ME  
- pro udělení nominační jistoty je nutné umístění do 3. místa  v kategorii Muži Elite /Ženy Elite 
 
 
 
4. Nominační kritéria OH TOKIO 2020(21) 
Muži Elite    
1. závodníci, kteří se umístí na MS, SP, ME  v kat. Elite, sezóny 2020/2021 do osmého místa 
2. umístění v závodech MS, SP, ME v sezóně 2020 do 16. místa  
3. aktuální ranking UCI  
4. pokud závodník nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována podle vzájemného pořadí v závodech: 
- MS 2020 
- dva kvalifikační závody SP jarní sezóny 2021 před uzavřením OH rankingu 
  
 
Muži U23 
1. závodníci, kteří se umístí na MS, SP, ME v kategorii U23, sezóny 2020/2021 do pátého místa (*) 
 
 
(*) Společná nominace kategorií Muži ELITE a Muži U23: 
1. pokud závodníci kategorií Muži Elite a Muži U23 splní výše uvedená kritéria a nebudou mít určenou 
postupovou jistotu na konci roku 2020, mohou usilovat o obsazení nominačního místa pro OH.  
2. o nominaci rozhodne nižší součet tří nejlepších výsledků ve třech nominačních závodech v sezóně 2021, kde 
bude možný společný start kategorií Elite a U23. V případě nominační shody rozhodne o nominaci poslední 
závod. Vybrané závody budou definovány po zveřejnění kalendáře UCI pro rok 2021. 
 



Ženy Elite  
1. závodnice, které se umístí na MS, SP, ME  v kat. Elite, sezóny 2020/2021 do osmého místa 
2. umístění v závodech MS, SP, ME v sezóně 2020 do 16. místa  
3. aktuální ranking UCI  
4. pokud závodnice nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována podle vzájemného pořadí v závodech: 
- MS 2020 
- dva kvalifikační závody SP jarní sezóny 2021 před uzavřením OH rankingu 
 
 
Ženy U23 
1. závodnice, které se umístí na MS, SP, ME v kategorii U 23, sezóny 2020/2021 do pátého místa (*) 
 
 
(*)Společná nominace kategorií Ženy ELITE a Ženy U23: 
1. pokud závodnice kategorií Ženy Elite a Ženy U23 splní výše uvedená kritéria a nebudou mít určenou 
postupovou jistotu na konci roku 2020, mohou usilovat o obsazení nominačního místa pro OH.  
2. o nominaci rozhodne nižší součet tří nejlepších výsledků ve třech nominačních závodech v sezóně 2021, kde 
bude možný společný start kategorií Elite a U23. V případě nominační shody rozhodne o nominaci poslední 
závod. Vybrané závody budou definovány po zveřejnění kalendáře UCI pro rok 2021. 
 
   
 
 
 
 

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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