
Nominace na Juniorské MS, 16.- 23.8.2020, Jeseník (ČR)  
 
Junioři: 6M, 6W 
 
Nominační závod:  middle 2.7.2020 (GIG) v kategoriích MW20 (stejná trať s MW21E), 
předběžně - bude upřesněno 
 
Uzávěrka nominace: 5.7.2020 (po skončení MTBO 4days) 
 
Nominační kritéria:  
 
Nominační kritéria budou uplatňována v uvedeném pořadí. V okamžiku naplnění počtu 
nominačních míst se nominace uzavírá a další kritéria již nejsou uplatňována. 

1. Přímá nominace – Jan Hašek a Ondřej Hasman (za individuální medaile z MEJ a 
JMS 2019, podmínkou je odpovídající výkonnost a zdravotní stav) 

2. M20 - vítěz nominačního závodu  
W20 - vítězka nominačního závodu                                                                     
(Pouze vítězové – v případě, že ten (ta) již nominaci získal(a), toto pravidlo se 
neuplatňuje.) 

3. Další závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra 
JRD a VD po schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez 
ohledu na pořadí):                                                                  
o výsledky jarních závodů ČP 2020 v kategoriích MW20 a MW21E 
o budoucí reprezentační perspektiva (zejména v případě posledních 

nominovaných) 
o předchozí výsledky dosažené na světové scéně  
o stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti  
o přístup, aktivita  

4. Dále podle stejných podmínek jako v bodě 3 bude určen necestující náhradník pro 
každou kategorii.  

5. Pokud se některý či některá z nominovaných podle pravidel 1-3 vzdá nominace, 
bude na jeho či její místo nominován náhradník podle pravidla 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nominace na ME dorostu, 10.-17.5.2020, Loulé (Portugalsko) 
 
Dorostenci: 3M, 3W 
 
Uzávěrka nominace: 3.5.2020 (po skončení závodů SCP) 
 
Nominační kritéria:  
 
Nominační kritéria budou uplatňována v uvedeném pořadí. V okamžiku naplnění počtu 
nominačních míst se nominace uzavírá a další kritéria již nejsou uplatňována. 
 

1. Závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra VD po 
schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez ohledu na 
pořadí):    
o výsledky závodů ČP 2020 v kategoriích MW17  
o budoucí reprezentační perspektiva (zejména v případě posledních 

nominovaných) 
o předchozí výsledky dosažené na světové scéně  
o stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti  
o přístup, aktivita  

2. Dále podle stejných podmínek jako v bodě 1 bude určen necestující náhradník pro 
každou kategorii. 

3. Pokud se některý či některá z nominovaných podle pravidla 1 vzdá nominace, bude 
na jeho či její místo nominován náhradník podle pravidla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominace na ME juniorů, 10.-17.5.2020, Loulé (Portugalsko) 
 
Junioři: 3M, 3W  
 
Uzávěrka nominace: 3.5.2020 (po skončení závodů SCP) 
 
Nominační kritéria:  
 
Nominační kritéria budou uplatňována v uvedeném pořadí. V okamžiku naplnění počtu 
nominačních míst se nominace uzavírá a další kritéria již nejsou uplatňována. 

1. Přímá nominace – Jan Hašek a Ondřej Hasman (za individuální medaile z MEJ a 
JMS 2019, podmínkou je odpovídající výkonnost a zdravotní stav) 

2. Další závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra 
JRD a VD po schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez 
ohledu na pořadí):                                                                  
o výsledky závodů ČP 2020 v kategoriích MW20  
o budoucí reprezentační perspektiva (zejména v případě posledních 

nominovaných) 
o předchozí výsledky dosažené na světové scéně  
o stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti  
o přístup, aktivita  

3. Dále podle stejných podmínek jako v bodě 2 bude určen necestující náhradník pro 
každou kategorii. 

4. Pokud se některý či některá z nominovaných podle pravidel 1-2 vzdá nominace, 
bude na jeho či její místo nominován náhradník podle pravidla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze 6.1.2020                                                                                                                  
Ing.Petr Lukavec – šéftrenér RD juniorů a Výběru dorostu 


