
 

            

      

    

Kritéria pro výběr závodníků do posádek ČVS na závody CEFTA 2018 

POZNAŇ 8. 6. 2018 

 

Na závody CEFTA mohou být nominováni závodníci/závodnice ročníky narození 2002 - 

2003. 

Nominace na soutěž CEFTA, s výjimkou disciplíny 2-dky, bude probíhat na základě 

výsledků Kontrolních závodů ČVS (dále jen KZ). Posádky, které se budou pokoušet nominovat 

na závod CEFTA, musejí startovat na KZ v dorostenecké kategorii (s výjimkou disciplíny 2-

dky). Pozvané posádky z kategorie dci/dky mohou startovat na KZ Račice (20. – 22. 4. 2018) v 

kategorii juniorů/juniorek a pokusit se zařadit do juniorské reprezentace, pak se však již 

nemohou nominovat na závody CEFTA (s výjimkou disciplíny 2-dky). Nominace disciplíny 2-

dky proběhne na základě výsledků Mezinárodní brněnské regaty juniorů (19. – 20. 5. 2018). 

 

 

Nominace posádek na závody CEFTA bude následovná: 

 Po skončení KZ uspořádá ÚTM schůzku trenérů, kde vyzve 

- trenéry prvních sedmi posádek v kategorii skif dorostenci, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 1x, 2x, 4x- pro závody CEFTA  

- trenéry prvních jedenácti posádek v kategorii skif dorostenky, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 1x, 2x, 4x-, 4- pro závody CEFTA 



- trenéry prvních pěti posádek v kategorii dvojka dorostenci, aby se mezi sebou 

domluvili na sestavení disciplín 2-, 4-, 4+ pro závody CEFTA 

 

V případě, že nedojde ke shodě na sestavení posádek, určí posádky ÚTM podle 

následujícího klíče:  

1x dci   první skifař dorostenec v KZ skif dorostenců 

1x dky   první skifařka dorostenka v KZ skif dorostenek 

2- dci   první dvojka dorostenců v KZ dvojka dorostenců 

2x dci  druhý a třetí skifař dorostenec v KZ skif dorostenců 

2x dky  druhá a třetí skifařka dorostenka v KZ skif dorostenek 

4x dci  čtvrtý, pátý, šestý a sedmý skifař dorostenec v KZ skif dorostenců 

4x dky  čtvrtá, pátá, šestá a sedmá skifařka dorostenka v KZ skif dorostenek 

4- dci  druhá a třetí dvojka dorostenců v KZ dvojka dorostenců 

4- dky  osmá, devátá, desátá a jedenáctá skifařka dorostenka v KZ skif  

  dorostenek 

4+ dci   čtvrtá a pátá dvojka dorostenců v KZ dvojka dorostenců 

 

 

 V disciplíně 2-dky bude na závody CEFTA nominována nejlepší posádka ze závodu 2-

dky na Mezinárodní brněnské regatě juniorů (19. – 20. 5. 2018), jejíž obě členky nebudou 

nominovány na závody CEFTA v jiné disciplíně (1xdky, 2x dky, 4x-dky a 4- dky).  

 
O případném výběru náhradníka/náhradnice rozhoduje ÚTM (v případě nemoci či 

jiného závažného důvodu pro neúčast závodníka na závodech CEFTA). 
 
  
 
 
Zpracoval Vít Kučera, ÚTM ČVS  


