
 

 

         V Praze dne 27. 3. 2018 

DODATEK  
K DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘAZENÍ DO REPREZENTAČNÍHO TÝMU JUNIORŮ ČVS PRO ROK 2018“ 

K SOUTĚŽI „OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE (YOG)“ 6. – 18. 10. 2018 

        

Na YOG je za ČR kvalifikována disciplína 2- jky.  

Na YOG je možné kvalifikovat maximálně jednu posádku juniorů a jednu posádku juniorek za 

každou federaci. ČR může na dodatečné kvalifikaci usilovat o kvalifikaci posádky 2-jři a 1xjři. V případě, že 

by ČR splnila kvalifikační požadavky na obě disciplíny (1xjři i 2-jři), pak by byla upřednostněna účast 

posádky 2-jři (Za předpokladu, že nám pořadatel YOG tuto volbu umožní). Posádku 1xjky již ČR kvalifikovat 

nemůže. 

Dodatečná kvalifikace disciplín 1x jři a 2- jři proběhne na MEJ 2018. Z MEJ získá kvalifikaci 1 

federace pro disciplínu 2-jři a 3 další federace pro disciplínu 1xjři.  

Na YOG lze nominovat pouze závodníky, ročníky narození 2000 – 2001.  

Na YOG budou nominováni závodníci, kteří včas dodají všechny potřebné dokumenty a 

formuláře dle pokynů ÚTM a splní následující podmínky.  

V případě, že se na YOG za ČR kvalifikuje posádka 1x jři, pak bude na YOG nominován závodník 

s nejlepším umístěním na z KZ 2018 v disciplíně 1x jři (r.n. 2000 – 2001), který včas dodá všechny 

požadované dokumenty a formuláře. 

V případě, že se na YOG za ČR kvalifikuje posádka 2- jři, pak bude na YOG nominována posádka 

s nejlepším umístěním na KZ 2018 v disciplíně 2- jři, jejíž oba členi jsou  r.n. 2000 – 2001 a včas dodají 

všechny požadované dokumenty a formuláře. 

Výběr pro posádku 2- jky uskuteční ÚTM ze čtyř závodnic (r.n. 2000 – 2001) nejlépe umístěných 

na KZ 2018 v disciplíně 1x jky, které včas dodají všechny požadované dokumenty a formuláře. Z těchto 

závodnic vybere ÚTM nejrychlejší posádku 2- jky. Výběr uskuteční ÚTM v období 14. – 27. 6. 2018.  

 Účastníci YOG zůstávají v Buenos Aires po celou dobu konání Olympijských her mládeže. 

Datum odletu do Buenos Aires a příletu zpět do ČR určuje ČOV. Počítejte tedy s časovou náročností 

této akce. 

 

Zpracoval Vít Kučera, ÚTM ČVS   


