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NOMINAČNÍ PRAVIDLA ČSJ

NOMINAČNÍ PRAVIDLA ČSJ NA OH 2020 A ME A MS
OLYMPIJSKÝCH TŘÍD
1. Úvod
1.1. Cílem těchto nominačních kritérií je navrhnout jednoduchý transparentní
rozhodovací proces o jmenovité nominaci na OH co nejdříve, tak aby měli nominovaní
závodníci dostatek času a klidu připravovat se na úspěšný start na OH. Jistota jmenovité
nominace by měla být dána včas zejména závodníkům, u nichž je předpoklad
výborného výsledku na OH. V případech, kdy je v jedné třídě více závodníků podobné
výkonnosti by měla být stanovena dopředu jasná kritéria, podle kterých bude VV ČSJ
postupovat při jmenovité nominaci. Nemusí být přitom rozhodující, který ze závodníků
vyjel v kvalifikaci místo pro ČR. Existují v zásadě 4 termíny, kdy by měl VV ČSJ
rozhodovat: První bezprostředně po MS 2018, kde by měla být dána důvěra posádkám
majícím největší naděje na úspěšný výsledek. Další termín je bezprostředně po MS
2019. Třetí termín je po poslední kvalifikační regattě v roce 2020, kdy bude uzavřena
mezinárodní kvalifikace. Poslední termín je začátek června 2020, kdy bude deadline od
MOV i ČOV. Poslední termín by měl být pouze pro nejvíce vyrovnané případy.
1.2. Nominační kritéria ČSJ navazují na mezinárodní kvalifikační systém na OH.
Kvalifikaci pro zemi lze podle daného systému získat jen na MS 2018 (zde bude
přiděleno 40% z celkové kvóty pro každou třídu), na MS 2019 (40% kvóty) a
kontinentální kvalifikační regata v roce 2020 (zbytek míst). Na MS je omezen počet
závodníků z jedné země, proto obsahují tyto nominační kritéria i kritéria pro MS 2018
resp. 2019 a Test Eventy 2017 a 2019.
1.3. Na OH může startovat pouze jedna loď za jednu zemi. Počet lodí je pak výrazně nižší
než na běžných MS a to i včetně MS 2018. Z mezinárodní kvalifikace (WS MS 2018,
MS 2019 a kontinentální kvalifikační regata 2020) nevzejde jméno konkrétního
závodníka, ale jméno země, která získá právo danou disciplínu obsadit, bez ohledu na
to, který závodník toto místo pro zemi získal. Konkrétní jmenovitá nominace je v
kompetenci ČOV na návrh ČSJ.

2. Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 v 1. termínu
(ihned po skončení MS 2018)
2.1. Jmenovitá nominace na MS 2018
Vzhledem k tomu, že na MS 2018 je počet závodníků omezen je nutno zde stanovit i
nominační kritéria pro samotné MS 2018. Dále je nutno vzít v úvahu, že v případě, kdy
nemohou všichni naši potencionální olympionici startovat na MS 2018, nebude možné
jejich výsledky na MS 2018 porovnat a pro porovnání jejich vzájemných šancí na dobrý
výsledek na OH, pak lze použít jen výsledky kvalifikace na MS 2018.
S výjimkou lodních tříd Finn, Laser a zřejmě i Laser Radial nebude mít ČSJ
pravděpodobně možnost poslat více než jednu posádku za každou LT na MS 2018. Pro
závodníky je proto velmi důležité vědět dostatečně dopředu, jak bude ČSJ postupovat
při stanovení jmenovité nominace na tento závod. Historicky (dříve dle směrnice ČSJ)
předkládá návrh obvykle příslušná LT, která má svá kritéria (většinou třídový žebříček).

Tato kritéria nejsou jednotná pro všechny LT a často jsou stanovena pouze na základě
domácích závodů. Třídová kritéria nejsou pro VV ČSJ závazná a nemusí se jimi řídit.
V případě, že je v dané lodní třídě více závodníků, kteří by mohli na MS 2018 vyjet pro
ČR kvalifikaci na OH, než je počet míst, které může ČR na MS 2018 obsadit, bude VV
ČSJ rozhodovat na základě výsledků ze 4 nominačních závodů, které budou určeny
KVS do července 2017. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každého závodníka
sečtou logaritmické body u tří nejlepších ze 4 výše uvedených závodů. Koeficient
závodu bude stanoven s ohledem na úroveň konkurence na tomto závodu tak, aby
obdobný výkon závodníkovi přinesl obdobný počet bodů. Logaritmické body budou
určeny z absolutního (nikoliv redukovaného) pořadí. Za tři nejlepší závody budou
považovány ty závody, v nichž závodník dosáhl nejvyšší počet logaritmických bodů.
2.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po MS 2018
Jmenovitou nominaci v LT po MS 2018 získá nejlepší česká posádka, pokud
nominuje ČR na OH a:
a) její redukované umístění na MS 2018 bude do jedné třetiny celkového počtu
míst na OH, a
b) v pořadí další česká posádka na MS 2018 bude mít umístění horší o třetinu
celkového počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí. Pokud se další
posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za
zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě, a
c) ostatní české posádky, které neměly možnost se MS 2018 zúčastnit, budou mít
součet logaritmických bodů z české kvalifikace na MS 2018 nejméně o 30 %
(z celkového počtu logaritmických bodů shora uvedené posádky) horší než
součet logaritmických bodů této posádky z kvalifikace.
3. Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 v 2. termínu
(ihned po skončení MS 2019)
3.1. Jmenovitá nominace na MS 2019
Pro účast závodníků jednotlivých zemí na MS 2019 nejsou zatím stanovena
mezinárodní kritéria, ale lze očekávat, že budou velmi podobná kritériím pro běžná MS,
tedy blízká kritériím třídovým.
V případě, že je v dané lodní třídě více závodníků, kteří by mohli na MS 2019 startovat
a případně vyjet pro ČR kvalifikaci na OH, než je počet míst, které může ČR na MS
2019 obsadit, rozhodne ČSJ na základě výsledků ze 4 nominačních závodů, které
budou určeny KVS do července 2018. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každého
závodníka sečtou logaritmické body u tří nejlepších ze 4 výše uvedených závodů.
Koeficient závodu bude stanoven s ohledem na úroveň konkurence na tomto závodu
tak, aby obdobný výkon závodníkovi přinesl obdobný počet bodů. Logaritmické body
budou určeny z absolutního pořadí. Za tři nejlepší závody budou považovány ty závody,
v nichž závodník dosáhl nejvyšší počet logaritmických bodů.
3.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po MS 2019
Jmenovitou nominaci v LT bezprostředně po MS 2019 získá česká posádka pokud:
a) získala pro ČR nominační místo již v roce 2018 jako nejlepší česká posádka a
na MS 2019 se umístila jako nejlepší česká posádka, a v pořadí další česká
posádka na MS 2019 bude mít umístění horší o 15% celkového počtu míst na
OH v redukovaném pořadí zemí, a ostatní české posádky, které neměly
možnost se MS 2019 zúčastnit, budou mít součet logaritmických bodů z české
kvalifikace na MS 2019 nejméně o 20 % (z celkového počtu logaritmických
bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší posádka na MS 2019. Pokud
se další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za
zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě.
b) získala pro ČR nově nominační místo pro OH na MS 2019, a v pořadí další
česká posádka na MS 2019 bude mít umístění horší o 20% celkového počtu
míst na OH v redukovaném pořadí zemí, a ostatní české posádky, které neměly

možnost se MS 2019 zúčastnit, budou mít součet logaritmických bodů z české
kvalifikace na MS 2019 nejméně o 20 % (z celkového počtu logaritmických
bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší posádka na MS 2019. Pokud
se další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za
zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě.
3.3. Změna jmenovité nominace oproti jmenovité nominaci z roku 2018
VV ČSJ může po MS 2019 změnit rozhodnutí o jmenovité nominaci pokud:
a) Jiná než v roce 2018 nominovaná posádka získá na MS 2019 medailové
umístění v absolutním pořadí a zároveň posádka nominovaná v roce 2018
skončí na MS 2019 hůře než 5 míst v absolutním pořadí za první českou
posádkou.
b) Jiná než v roce 2018 nominovaná posádka získá na MS 2019 medailové
umístění v absolutním pořadí a zároveň posádka nominovaná v roce 2018 se na
MS 2019 nekvalifikovala a z české kvalifikace na MS 2019 bude mít součet
logaritmických bodů započítaných do kvalifikace na MS 2019 nejméně o 30 %
(z celkového počtu logaritmických bodů posádky, která na MS 2019
reprezentovala ČR) horší než posádka, která na MS 2019 reprezentovala ČR.

4. Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 ve 3. termínu
(ihned po skončení poslední kvalifikační regatty na OH 2020)
4.1. Jmenovitá nominace na poslední kvalifikační regattu na OH 2020
ČSJ předpokládá, že účast na poslední kvalifikační regattě bude otevřená. V opačném
případě stanoví do července 2019 obdobný kvalifikační systém pro účast na poslední
kvalifikační regattě jako v bodě 3.1.
4.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po poslední kvalifikační regattě
Jmenovitou nominaci v LT bezprostředně po poslední kvalifikační regattě získá
česká posádka pokud:
a) získala pro ČR nominační místo již v roce 2018 nebo 2019 jako nejlepší česká
posádka a na poslední kvalifikační regattě se umístila jako nejlepší česká
posádka, a v pořadí další česká posádka na poslední kvalifikační regattě bude
mít umístění horší o 5% celkového počtu míst na OH v redukovaném pořadí
zemí, a ostatní české posádky, které neměly možnost se poslední kvalifikační
regatty zúčastnit, budou mít součet logaritmických bodů z české kvalifikace
na poslední kvalifikační regattu nejméně o 10 % (z celkového počtu
logaritmických bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší posádka na
poslední kvalifikační regattě. Pokud se další posádka kvalifikace nezúčastní a
měla možnost, bude považována za zúčastněnou s umístěním na posledním
místě v dané třídě.
b) získala pro ČR nově nominační místo pro OH na poslední kvalifikační regattě,
a v pořadí další česká posádka na poslední kvalifikační regattě bude mít
umístění horší o 5% celkového počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí,
a ostatní české posádky, které neměly možnost se poslední kvalifikační regatty
zúčastnit, budou mít součet logaritmických bodů z české kvalifikace na MS
2019 nejméně o 10 % (z celkového počtu logaritmických bodů shora uvedené
posádky) horší než nejlepší posádka na poslední kvalifikační regattě. Pokud se
další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za
zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě.
4.3. Změna jmenovité nominace oproti jmenovité nominaci z roku 2018 nebo 2019
VV ČSJ může po poslední kvalifikační regattě změnit rozhodnutí o jmenovité
nominaci pokud:
a) Jiná než v roce 2018 nebo 2019 nominovaná posádka získá na poslední
kvalifikační regattě medailové umístění v absolutním pořadí a zároveň posádka

nominovaná v roce 2018 nebo 2019 skončí na poslední kvalifikační regattě
hůře než 5 míst v absolutním pořadí za první českou posádkou.
b) Jiná než v roce 2018 nebo 2019 nominovaná posádka získá na poslední
kvalifikační regattě medailové umístění v absolutním pořadí a zároveň posádka
nominovaná v roce 2018 nebo 2019 se na poslední kvalifikační regattu
nekvalifikovala a z české kvalifikace na poslední kvalifikační regattu bude mít
součet logaritmických bodů započítaných do kvalifikace na poslední
kvalifikační regattu nejméně o 30 % (z celkového počtu logaritmických bodů
posádky, která na poslední kvalifikační regattě reprezentovala ČR) horší než
posádka, která na poslední kvalifikační regattě reprezentovala ČR.

5. Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 ve 4. termínu
(cca červen 2020)
5.1. Jmenovitá nominace na OH 2020
V případech, kdy VV ČSJ nerozhodl dříve o jmenovité nominaci, bude VV ČSJ
rozhodovat na základě výsledků ze 4 nominačních závodů, které budou určeny KVS do
července 2019. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každého závodníka sečtou
logaritmické body u tří nejlepších ze 4 výše uvedených závodů. Koeficient závodu bude
stanoven s ohledem na úroveň konkurence na tomto závodu tak, aby obdobný výkon
závodníkovi přinesl obdobný počet bodů. Logaritmické body budou určeny
z absolutního pořadí. Za tři nejlepší závody budou považovány ty závody, v nichž
závodník dosáhl nejvyšší počet logaritmických bodů.

6. Další ustanovení
6.1. Změna jmenovité nominace
VV ČSJ si vyhrazuje právo změnit ve druhém, třetím a čtvrtém termínu jmenovité
nominace v případech
a) zranění dříve nominovaných sportovců
b) závažného porušení pravidel (zejména ustanovení smlouvy člena RD, Fair
play, doping apod.) ze strany nominovaných závodníků
c) rozpadu vícečlenné posádky
d) kdy jmenovaný sportovec sám projeví zájem vzdát se nominace na OH

NOMINAČNÍ PRAVIDLA ČSJ NA ME A MS OSTATNÍCH TŘÍD
1. Úvod
1.1. Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ (v roce 2017 jsou to Optimist,
Laser 4.7, Laser Radial muži a 29er), stanovuje nominační pravidla příslušný trenér. V
ostatních třídách stanovuje nominační pravidla asociace lodní třídy.
2. Doporučená nominační pravidla pro jednotlivé akce
2.1. Trenér nebo ALT dopředu stanoví 4, nebo 3, nebo alespoň 2, nominační mezinárodní
závody. Tyto závody by měly mít obdobnou úroveň konkurence. Hodnocení bude
provedeno tak, že se u každého závodníka sečtou logaritmické body u 3 nejlepších v
případě 4 závodů, nebo u 2 nejlepších v případě 3 závodů, nebo u obou v případě 2
závodů. Pro všechny závody bude (pro tento účel) uvažován koeficient 1. Logaritmické
body budou určeny z absolutního (nikoliv redukovaného) pořadí. Za lepší závody budou
považovány ty závody, v nichž závodník dosáhl vyšší počet logaritmických bodů.
2.2. Není-li možné vybrat jako nominační závody mezinárodní akce s obdobnou úrovní
konkurence, rozdílná úroveň konkurence se ohodnotí koeficientem závodu tak, aby
obdobný výkon závodníkovi přinesl obdobný počet bodů.
2.3. Není-li možné postupovat podle předcházejících bodů vyberou se jako nominační
závody české pohárové závody a Mistrovství ČR. Pro všechny nominační závody bude
(pro tento účel) uvažován koeficient 1.
2.4. Nominační závody by měly být vybírány s ohledem na dostatečně včasný termín pro
ukončení kvalifikace (z logistických důvodů), ale zároveň s ohledem na dynamiku
vývoje výkonnosti závodníků především v dětských a mládežnických třídách.
3. Schválení nominačních pravidel a nominace
3.1. Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ, schvaluje nominační pravidla
Sportovní úsek na návrh příslušného trenéra. V ostatních třídách určuje nominační
pravidla asociace lodní třídy.
3.2. Nominované závodníky a přidělení finanční podpory podle směrnice C.20 na
jednotlivé vrcholné akce (ME a MS) schvaluje VV ČSJ. Ve třídách, v kterých působí
profesionální trenér ČSJ, nominaci předkládá příslušný trenér Sportovnímu úseku, který
ji postupuje KVS, která jej předkládá dále VV ČSJ. V ostatních třídách nominaci
předkládá asociace lodní třídy přímo KVS, která jej předkládá dále VV ČSJ.

Tento návrh byl projednán VV ČSJ dne 18. 5. 2017 a poskytnut k další odborné diskusi
reprezentantům, trenérům i širokému okruhu jachtařů. Připomínky byly projednány na schůzi
KVS dne 12. 6. 2017 a návrh předložen Komisí vrcholového sportu 15. 6. 2017 na zasedání
VV ČSJ.

V Praze dne 16. 5. 2017

