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Nominační kriteria pro mistrovství Evropy MTB 
2011 v disciplínách 4X a DHI 

 
 
Základní informace: 
 

 Termín akce:  24.08. – 28.08. 2011 
 Místo konání:  Švýcarsko, Zermatt 
 Oficiální informace: www.uec.ch a www.ixsdownhillcup.com 
 Zpracoval:  Zdeněk Pól, předseda Komise MTB 
 Aktualizováno:  13.12. 2010 
 Schváleno Komisí MTB: 15.12. 2010 

 
Disciplíny a kategorie obsazené reprezentanty ČSC: 
 

 4X Men Elite  UCI kvóta: ? Nominace: 10 (5+5 / 6+4) 
 4X Women Elite UCI kvóta: ? Nominace: 3 (2+1) 
 DHI Men Elite  UCI kvóta: ? Nominace: 4 (2+2) 
 DHI Men Junior  UCI kvóta: ? Nominace: 2 (1+1) 
 DHI Women Elite UCI kvóta: ? Nominace: 1 (0+1) 
 DHI Women Junior UCI kvóta: ? Nominace: 1 (0+1) 

 
A) 4X Elite Men: 
 

 Závodníci ve věku od 17 let včetně. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. 
 Na náklady ČSC budou nominováni závodníci na 1. až 5. místě nominačního žebříčku. 
 Pokud mezi pěti nejlepšími v nominačním žebříčku není žádný závodník ve věku 17-18 let, 

bude na náklady ČSC nominován nejlepší ze závodníků ve věku 17-18 let za podmínky 
umístěni do 10. místa nominačního žebříčku. 

 Jako samoplátci budou nominováni závodníci na 6. až 10. místě nominačního žebříčku. 
 Do nominačního žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky z pěti nominačních závodů 

kategorie Elite (od 17 let). 
 Rozhoduje nižší součet umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) 
 Maximální počet bodů získaných v jednom nominačním závodě je 65. 
 Podmínkou nominace je umístění do 16. místa ve dvou nominačních závodech. 

 
B) 4X Elite Women: 
 

 Závodnice ve věku od 17 let včetně. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. 
 Na náklady ČSC budou nominovány závodnice na 1. až 2. místě nominačního žebříčku. 
 Jako samoplátkyně bude nominována závodnice na 3. místě nominačního žebříčku. 
 Do nominačního žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky z pěti nominačních závodů. 
 Rozhoduje nižší součet umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) 
 Maximální počet bodů získaných v jednom nominačním závodě je 33. 
 Podmínkou nominace je účast ve dvou nominačních závodech. 

 
Nominační závody pro skupiny A, B: 
 

 Český pohár 4X #1  16.04. ČR, Praha 
 Euro Fourcross Series #1 01.05. Belgie, Houffalize 
 Český pohár 4X #2  15.05. ČR, Aš   
 Euro Fourcross Series #2 21.05. Polsko, Szczawno Zdrój   
 Euro Fourcross Series #4 18.06. Rakousko, Leogang 
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C) DHI Elite Men: 
 

 Závodníci ve věku od 19 let včetně. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. 
 Na náklady ČSC budou nominováni závodníci na 1. až 2. místě nominačního žebříčku. 
 Jako samoplátci budou nominováni závodníci na 3. až 4. místě nominačního žebříčku. 
 Do nominačního žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky z pěti nominačních závodů 

kategorie Elite Men. 
 Rozhoduje nižší součet umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) 
 Maximální počet bodů získaných v jednom nominačním závodě je 81. 
 Podmínkou nominace je umístění do 30. místa ve dvou nominačních závodech. 

 
D) DHI Junior Men: 
 

 Závodníci ve věku 17 až 18 let. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. 
 Podmínkou nominace je předložení výsledků zátěžového a intermitentního testu dle Komisí 

MTB schválené metodiky, absolvovaného na určeném pracovišti v průběhu března 2011. 
 Na náklady ČSC bude nominován závodník na 1. místě nominačního žebříčku. 
 Jako samoplátce bude nominován závodník na 2. místě nominačního žebříčku. 
 Do nominačního žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky z pěti nominačních závodů 

kategorie Junioři (ČP), respektive Elite Men (SP, EP). 
 Rozhoduje nižší součet umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) 
 Maximální počet bodů získaných v jednom nominačním závodě je 81. 
 Podmínkou nominace je umístění do 50. místa ve dvou nominačních závodech. 

 
E) DHI Elite Women: 
 

 Závodnice ve věku od 19 let včetně. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. 
 Jako samoplátkyně bude nominována závodnice na 1. místě nominačního žebříčku. 
 Do nominačního žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky z pěti nominačních závodů. 
 Rozhoduje nižší součet umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) 
 Maximální počet bodů získaných v jednom nominačním závodě je 81. 
 Podmínkou nominace je umístění do 20. místa ve dvou nominačních závodech. 

 
F) DHI Junior Women: 
 

 Závodnice ve věku 17 až 18 let. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. 
 Jako samoplátkyně bude nominována závodnice na 1. až 3. místě nominačního žebříčku. 
 Do nominačního žebříčku se započítávají tři nejlepší výsledky z pěti nominačních závodů. 
 Rozhoduje nižší součet umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) 
 Maximální počet bodů získaných v jednom nominačním závodě je 81. 
 Podmínkou nominace je umístění do 20. místa ve dvou nominačních závodech. 

 
Nominační závody pro skupiny C, D, E, F (kategorie Elite): 
 

 Evropský pohár #1 01.05. Švýcarsko, Monte Tamaro 
 Světový pohár #3 12.06. Rakousko, Leogang 
 Český pohár #2 19.06. ČR, Pec pod Sněžkou 
 Mistrovství ČR  24.07. ČR, Špindlerův Mlýn 
 Evropský pohár #4 31.07. ČR, Špičák 
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Poznámky: 
 

 Závodník smí na ME startovat jen v té disciplíně, ve které se nominoval do reprezentačního 
týmu. Nominace v DHI neopravňuje automaticky ke startu ve 4X a opačně. 

 Komise MTB si vyhrazuje právo měnit počty reprezentantů v jednotlivých kategoriích a ve 
výjimečných a opodstatněných případech dodatečně zařadit do reprezentačního týmu 
závodníky, kteří nesplnili některá z nominačních kritérií. 

 Při umístění do 8. místa bude samoplátcům proplaceno 100% nákladů na cestu a ubytování. 
 Při umístění do 16. místa bude samoplátcům proplaceno 50% nákladů na cestu a ubytování. 
 Nominační kritéria zveřejněná na internetových stránkách www.ceskysvazcyklistiky.cz, 

www.mtbs.cz a www.4X.cz se považují za oficiální. 


