
 Nominační kritéria reprezentace dospělých
pro MS a ME MTBO 2022

Tato  nominační kritéria reflektují podobu mezinárodního kalendáře MTBO a kalendáře
ČP MTBO a aktuální epidemiologická opatření platná v den jejich vydání - tedy v
21.3.2022. Mohou být dále upravena, dle aktuální situace.

 ME Litva
Termín:

19.5-22.5.
Počet nominovaných:

6  M + 4 W
Nominační závody:

23.4. middle WRE Balaton Cup - Maďarsko
30.4. MČR sprint - Krasnice
1.5. ČP long - Krasnice

Kritéria pro sestavování týmu:

1. Martina Tichovská, Veronika Kubínová, Kryštof Bogar, Vojtěch Ludvík, Vojtěch
Stránský – přímá nominace na základě dlouhodobé výkonnosti, výsledků ČP a
MČR 2021 a výsledků MS, ME a SP 2021. Podmínkou přímé nominace je
odpovídající aktuální výkonnost a dobrý zdravotní stav a účast alespoň v jednom
nominačním závodě.

2. Vítězové nominačních závodů.
3. Další závodníci do základního počtu 6M + 4W  budou (společně s necestujícími

náhradníky) nominováni na návrh šéftrenéra RDD po schválení komisí
reprezentace.

4. V případě, že některé ze základních míst (6+4) bude dle předchozích kritérií
obsazeno závodnicí či závodníkem kategorie U23 (ročník 1999 a mladší), může být
počet nominovaných rozšířen až o dvě místa v každé kategorii.

 MS Švédsko
Termín:

14.7. - 20.7.
Počet nominovaných:

6 M + 4 W
Nominační závody:

18.6. ČP sprint – pořadatel TBM
19.6. ČP long - pořadatel TBM

Kritéria pro sestavování týmu:

1. Martina Tichovská, Veronika Kubínová, Kryštof Bogar, Vojtěch Ludvík - přímá
nominace na základě dlouhodobé výkonnosti, výsledků ČP a MČR 2021 a výsledků
MS, ME a SP 2021. Podmínkou přímé nominace je odpovídající aktuální výkonnost



a dobrý zdravotní stav a účast alespoň v jednom nominačním závodě.
2. Závodnice a závodníci, kteří se na ME v Litvě  umístí v individuálním závodě do 6

místa.
3. Vítězové nominačních závodů
4. Nejlepší žena a muž v  průběžném pořadí SP 2022  k 19.6.2022, kteří dosud nemají

nominaci.
5. Další závodníci do počtu 6+4 budou (společně s necestujícími náhradníky)

nominováni na návrh šéftrenéra RDD po schválení komisí reprezentace.
6. V případě, že některé ze základních míst (6+4) bude dle předchozích kritérií

obsazeno závodnicí či závodníkem kategorie U23 (ročník 1999 a mladší), může být
počet nominovaných rozšířen až o dvě místa v každé kategorii.

Obecná ustanovení
1. Přesné termíny nominačních závodů i jednotlivé tratě mohou být upřesněny na

základě informací, které nejsou v době publikace těchto kritérií známé. Nejpozději
však  měsíc před plánovaným nominačním závodem.

2. Všechny nominační závody v rámci ČP jsou otevřené i pro nečleny RD. Zúčastnit se
mohou všichni závodníci a závodnice  licencí E platnou pro rok 2021.

3. Vítězem či vítězkou nominačního závodu je první Čech/Češka v celkovém pořadí
závodu. Pokud je tento závodník již nominován, kritérium se neuplatňuje.

4. Podmínkou pro udělení nominace na návrh šéftrenéra je účast alespoň na jednom
z nominačních závodů.

5. Při nominaci na návrh šéftrenéra (divoké karty) mohou být zohledněny:
● výsledky mezinárodních závodů 2019 a 2021
● výsledky nominačních závodů a měřených tréninků
● předchozí výsledky dosažené na světové scéně v letech 2019-2021
● průběžné výsledky ČP 2022
● vhodnost nasazení pro jednotlivé disciplíny
● stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti
● přístup, aktivita, perspektiva

6. Kritéria jsou vždy řazena dle priority. Jakmile dojde k naplnění stanoveného počtu
členů týmu podle některého z nich, je nominace uzavřena.

7. Náhradníci pro každou akci jsou nominováni na základě návrhu trenéra RDD.
Pokud se některý či některá z nominovaných vzdá nominace, obsadí uvolněné
místo první náhradník(ce) atd.

V Liberci 16.3.2022 Jiří Vraný – šéftrenér RD dospělých

Schváleno komisí reprezentace MTBO
17.3.2022 Milan Jirásek – předseda komise


