
Nominace na ME juniorů a dorostu , 17.- 22.5.2022,  Ignalina 
(Litva)  
 
Junioři: 2M, 2W 
Dorostenci: 2M, 2W 
 
Uzávěrka nominace: 1.5.2022  
 
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 na MEJ: Lucie Nedomlelová a Matěj Tuma (za medaile z JMS a 
MEJ 2021) 

2. Další závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra 
JRD po schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez ohledu 
na pořadí):                                                                  
o výsledky v závodech Maďarského poháru (23.-24.4.2022, Veszprém) 
o výsledky v závodech ČP 2022 (30.4.-1.5.2022, Krasnice) 
o budoucí reprezentační perspektiva  
o předchozí výsledky dosažené na světové scéně  
o stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti  

3. Dále podle stejných podmínek jako v bodě 2 budou určeni necestující náhradníci. 
Pokud se některý či některá z nominovaných podle pravidel 1-2 vzdá nominace, 
může být (ale nemusí) na jeho či její místo nominován náhradník s ohledem na 
možnost sestavení štafet.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nominace na Juniorské MS, 13.- 20.7.2022, Falun (Švédsko)  
 
Junioři: 3M, 3W, + možnost jedné divoké karty 
 
Nominační závod:  2.7.2022 (GIG), v jednání možnost sloučení tratí pro M20+M21E a 
W20+W21E (bude upřesněno) 
Uzávěrka nominace: 6.7.2022  
 
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: Lucie Nedomlelová a Matěj Tuma (za medaile z JMS a MEJ 2021) 
2. M20 – vítěz nominačního závodu  

W20 – vítězka nominačního závodu                                                           
3. Další závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra 

JRD po schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez ohledu 
na pořadí):                                                                  

o výsledky v závodech MEJ 2022 
o výsledky v závodech jarní části ČP 2022 
o budoucí reprezentační perspektiva (zejména v případě posledních 

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

4. Dále podle stejných podmínek jako v bodě 3 budou určeni necestující náhradníci pro 
každou kategorii. V případě, že bude udělena divoká karta, přednost má náhradník 
opačného pohlaví.  

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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze 7.3.2022                                                                                                                  
Ing.Petr Lukavec – šéftrenér RD juniorů a Výběru dorostu 


