Nominační kritéria reprezentačního týmu ČATHS
pro závod MS, SP 2014 v kategoriích C5, C4, C3, C2, C1
A) Závodníci, nominovaní k závodu SP za národní tým ČATHS budou nominováni podle
těchto nominačních kritérií:
1) umístění v závodě MS, SP v sezóně 2013 do 8. místa
2) Aktuální Ranking UCI
3) Umístění v závodech EP v sezóně 2014
( v případě, že závodník nesplní bod č.1, bude nominace posuzována jako komplexní záležitost dalších
uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům
v rámci závodů EP sezóny 2014. Za důkaz nominační kvality je považováno umístění do 8. místa
v závodě EP v první polovině startovního pole ‐ nejméně 17 startujících. Při nižší účasti platí
odpovídající poměr tohoto ustanovení)
B) nominace pro MS:
1) umístění v závodě MS, SP v sezóně 2013 do 5. místa
2) ‐ umístění v závodech SP 2014
‐ aktuální Ranking UCI
‐ umístění v závodech EP v sezóně 2014
( v případě, že závodník nesplní bod č.1, bude nominace posuzována jako komplexní záležitost dalších
uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům
v rámci všech závodů sezóny 2014. Za důkaz nominační kvality je považováno umístění do 8. místa
v závodě SP, EP v první polovině startovního pole ‐ nejméně 17 startujících. Při nižší účasti platí
odpovídající poměr tohoto ustanovení)

C) Scratch – nominační místo obsadí závodník s nejnižším součtem výsledků ze vzájemných závodů
v rámci závodů SP,MS, EP, C1: scratch, 1 km, 4 km, silniční závod, časovka

Pokud dojde k nominační shodě, určí nominaci reprezentační trenér na základě aktuální výkonnosti
a dalších, doložitelných výsledků závodníka v sezóně 2014
Scratch – nominační místo obsadí závodník s nejnižším součtem výsledků ze vzájemných závodů
v rámci závodů SP,MS, EP, C1: scratch, 1 km, 4 km, silniční závod, časovka
Reprezentační tým může být doplněn o limitovaná místa samoplátců, kteří budou nominováni
na základě nejlepších výsledků ihned za postupovými místy pro závody SP 2014.
Umístění v závodech EP bude posuzováno také podle konkurence a kvality startovního pole
v daném závodě
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