ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE 2017 - CYKLISTIKA
KATEGORIE A:
1) umístění v závodě MS, SP na silnici v sezóně do 8. místa při minimálním počtu 16 startujících.
V případě, že počet startujících je menší než 16.,směrodatné je umístění v první polovině
startovního pole.
2) aktuální Ranking UCI
3) umístění v závodech EP, EHC v sezóně 2016
( 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 SP a EP, EHC sezóny 2015. Za důkaz nominační kvality je považováno umístění do 8.
místa v závodě SP, EP, EHC v první polovině startovního pole - nejméně 16 startujících. Při nižší účasti
platí odpovídající poměr tohoto ustanovení)
Zařazení závodníci:
Ježek Jiří
Koblasa Ivo
Diepoldová Tereza
Jahoda Patrik
Antošová Kateřina
Kajnar Tomáš
KATEGORIE B:
1) umístění v závodě MS, SP na silnici v sezóně do 16. místa při minimálním počtu 32 startujících.
V případě, že počet startujících je menší než 32.,směrodatné je umístění v první polovině
startovního pole.
2) aktuální Ranking UCI
3) umístění v závodech EP, EHC v sezóně 2016
Zařazení závodníci:
Šulc Miroslav
Mošnička Tomáš
- Pokud dojde k nominační shodě, určí nominaci reprezentační trenér na základě aktuální výkonnosti
a dalších, doložitelných výsledků závodníka v sezóně 2015 – 2016.
- Reprezentační tým může být doplněn o limitovaná místa samoplátců, kteří budou nominováni
na základě nejlepších výsledků ihned za postupovými místy pro závody SP 2016.
- Umístění v závodech EP, EHC bude posuzováno také podle konkurence a kvality startovního pole
v daném závodě
- Reprezentační trenér má právo o udělení výjimky z těchto kritérií v případě mimořádných okolností
(např. zranění nebo nemoc) u úspěšného závodníka. Toto rozhodnutí podléhá souhlasu Prezidia
ČSC.
- Nominace je platná až po odsouhlasení Prezidiem ČSC
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