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Nominace posádek na závody OLYMPIC HOPES REGATTA  

20. 8. 2021 Třeboň (CZE) 

 

Na závody CEFTA mohou být nominováni závodníci/závodnice ročníky narození 2005 - 

2006. 

Nominace na soutěž OLYMPIC HOPES REGATTA bude probíhat na základě výsledků 

Mistrovství ČR dorostu 25. – 27. 6. 2021 (dále jen MČR). Posádky, které se budou pokoušet 

nominovat na soutěž OLYMPIC HOPES REGATTA, musejí startovat na MČR v dorostenecké 

kategorii.  

Jelikož jsme v tomto roce pořadatelskou zemí, máme právo přihlásit dvě posádky 

v každé disciplíně. Na základě výsledků MČR bude na OLYMPIC HOPES REGATTA sestaven 

„TÝM A“ a „TÝM B“. Při nominaci do posádek nelze tyto dvě skupiny kombinovat (mimo 

případ onemocnění závodníka ze skupiny „TÝM A“ a posádky 8+ „TÝM B“). 

V případě onemocnění závodníka ze skupiny „TÝM A“, může ÚTM nemocného 

závodníka nahradit závodníkem ze skupiny „TÝM B“.  

Závodníci nominovaní do skupiny „TÝM B“ si účast na soutěži OLYMPIC HOPES 
REGATTA platí ze svého rozpočtu.  

 

Nominace posádek na soutěž OLYMPIC HOPES REGATTA bude následovná: 

 TÝM A 

1xdci první posádka v disciplíně 1xdci na MČR dorostu 
2xdci první posádka v disciplíně 2xdci na MČR dorostu 
4x-dci první posádka v disciplíně 4x-dci na MČR dorostu 



2-dci první posádka v disciplíně 2-dci na MČR dorostu 
4-dci první posádka v disciplíně 4-dci na MČR dorostu 
4+dci první posádka v disciplíně 4+dci na MČR dorostu 

 
1xdky první posádka v disciplíně 1xdky na MČR dorostu 
2xdky první posádka v disciplíně 2xdky na MČR dorostu 
4x-dky první posádka v disciplíně 4x-dky na MČR dorostu 
2-dky první posádka v disciplíně 2-dky na MČR dorostu 
4-dky první posádka v disciplíně 4-dky na MČR dorostu 

 
 Posádka 8+ dci bude složena ze závodníků startujících v disciplínách 4x-dci a 4-dci 
(TÁM A). 
 Posádka 8+ dky bude složena ze závodnic startujících v disciplínách 4x-dky a 4-dky 
(TÁM A). 
 
  

TÝM B 

1xdci druhá posádka v disciplíně 1xdci na MČR dorostu 
2xdci druhá posádka v disciplíně 2xdci na MČR dorostu 
4x-dci 3. – 6. posádka v disciplíně 1xdci na MČR dorostu 
2-dci druhá posádka v disciplíně 2-dci na MČR dorostu 
4-dci 3. – 4. posádka v disciplíně 2-dci na MČR dorostu 
4+dci 7. – 10. posádka v disciplíně 1xdci na MČR dorostu 

 
1xdky druhá posádka v disciplíně 1xdky na MČR dorostu 
2xdky druhá posádka v disciplíně 2xdky na MČR dorostu 
4x-dky 3. – 6. posádka v disciplíně 1xdky na MČR dorostu 
2-dky druhá posádka v disciplíně 2-dky na MČR dorostu 
4-dky 3. – 4. posádka v disciplíně 2-dky na MČR dorostu 

 
 Sestavení posádek 8+dky a 8+ dci ve skupině TÝM B stanoví ÚTM. 
V případě, že dojde k dohodě mezi všemi trenéry nominovaných posádek a ÚTM, pak může 
dojít ve skupině TÝM B ke změnám v kombinaci posádek pro OHR. 
 
Po skončení MČR uspořádá ÚTM schůzku trenérů nominovaných závodníků/posádek. 
Trenéři potvrdí nebo vyloučí účast jejich závodníků/posádek na OHR 2021. V případě 
neúčasti některého ze závodníků/závodnic nominovaných na OHR určí ÚTM další postup 
nominací v daných disciplínách. 
 
Každý závodník/závodnice může na OHR startovat pouze v jedné z disciplín 1x, 2x, 4x, 2-, 4-
a 4+. V případě duplicity nominace závodníka/závodnice (např. vítězství stejných 
závodníků na MČR v disciplíně 2xdci a 4x-dci) má trenér daných závodníků/posádek právo 
vybrat si v jaké disciplíně budou na OHR startovat. U těchto případů určí ÚTM další postup 
nominací v daných disciplínách. 
 
  


