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Nominační kritéria závodníků z Jihomoravského kraje 
Pro stanovení nominačního pořadí pro Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 – 
Jachting budou nominovány v kategirii Optimist 1 dívka a 1 chlapec, v kategorii RS Feva 2 posádky. 

 

Nominace v kategorii Optimist bude stanovena následujícím způsobem: 

1. V rámci nominačního hodnocení budou hodnoceny kategorie Optimist dívky a Optimist chlapci 
dohromady. 

2. Závodníci usilující o nominaci v kategorii Optimist dívky a Optimist chlapci se musí přihlásit 
k nominaci nejpozději do 28. 4. 2017 (emailem na adresu vasikradim@gmail.com). Po uplynutí 
tohoto termínu se není možno dodatečně k nominaci přihlásit. 

3. Hodnoceni budou pouze závodníci s rokem narození 2002 – 2009 a s trvalým bydlištěm 
v Jihomoravském kraji. Pokud závodníci nesplní obě tyto kritéria současně, jejich přihláška 
k nominaci bude neplatná. 

4. Z celkového pořadí žebříčku ALT Q v roce 2016 bude stanoveno pořadí pouze závodníků s platnou 
přihláškou k nominaci. Pokud není závodník v pořadí žebříčku ALT Q v roce 2016 uveden, jeho 
hodnocením bude celkový počet závodníků s platnou přihláškou k nominaci v kategorii Optimist 
zvýšený o 1. 

5. Nominačním závodem bude pohárový závod ALT Q Jarní závod (CTL 171801), konaný 29. 4. – 1. 5. 
2017. 

6. Z celkových výsledků pohárového závodu ALT Q Jarní závod (CTL 171801) bude stanoveno pořadí 
pouze závodníků s platnou přihláškou k nominaci. Pokud se závodník nezúčastní tohoto závodu, 
jeho hodnocením bude celkový počet závodníků přihlášených k nominaci v kategorii Optimist 
zvýšený o 1. Pokud závod nebude odjet (nebudou odjety minimálně 3 platné rozjížďky a nebo 
nebude hodnoceno minimálně 5 lodí), tak se do hodnocení nebudou výsledky pohárového závodu 
ALT Q Jarní závod (CTL 171801) započítávat, žádný náhradní nominační závod nebude. 

7. Následně bude stanoveno nominační pořadí následujícím způsobem: 

 Celkový počet pomocných bodů je roven součtu součinu pořadí žebříčku ALT Q 2016 (pořadí 
pouze závodníků s platnou přihláškou k nominaci stanovené dle bodu 4) a koeficientu 60 
a součinu pořadí pohárového závodu ALT Q Jarní závod (CTL 171801) (pořadí pouze 
závodníků s platnou přihláškou k nominaci dle bodu 5) a koeficientu 40. Pokud se dle bodu 
5 nebudou výsledky pohárového závodu ALT Q Jarní závod (CTL 171801) započítávat, potom 
se celkový počet pomocných bodů stanoví součinem pořadí žebříčku ALT Q 2016 (pořadí 
pouze závodníků s platnou přihláškou k nominaci stanovené dle bodu 4) a koeficientu 100. 

 Závodníci budou seřazeni podle pomocných bodů od nejnižšího po nejvyšší. 

 V případě bodové shody rozhodne kritérium lepšího výsledku na pohárovém závodu ALT Q 
Jarní závod (CTL 171801), pokud bude shoda dále, může rozhodnout v případě potřeby los. 

8. Z takto stanoveného nominačního pořadí bude v rámci kategorie Optimist chlapci nominován 
nejvýše umístěný chlapec, v rámci kategorie Optimist dívky bude nominována nejvýše umístěná 
dívka. Pořadí náhradníků v obou kategoriích se určí obdobným způsobem (1. náhradník v kategorii 
Optimist chlapci bude druhý nejvýše umístěný chlapec z nominačního pořadí, 1. náhradnice 
v kategorii Optimist dívky bude druhá nejvýše umístěná dívka z nominačního pořadí, atp.).   
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Nominace v kategorii RS Feva bude stanovena následujícím způsobem: 

1. Posádky usilující o nominaci v kategorii RS Feva se musí přihlásit k nominaci nejpozději do 8. 4. 2017 
(emailem na adresu vasikradim@gmail.com). V rámci přihlášení musí stanovit i složení posádky 
(jména závodníků) usilující o nominaci. Složení posádky nemůže být po datu 8. 4. 2017 změněno. 

2. Hodnoceny budou pouze posádky s oběma závodníky s rokem narození 1999 – 2009. Oba závodníci 
musí mít trvalé bydliště v Jihomoravském kraji. Pokud závodník posádky nesplní obě tyto kritéria 
současně, přihláška celé posádky k nominaci bude neplatná. 

3. Nominačními závody budou závod Brněnský Rstart (CTL 172101), konaný 9. 4. 2017, závod Jarní 
svezení (CTL 172114), konaný 6. – 8. 5. 2017 a závod Pavlovská regata (CTL 172118), konaný 
13. – 14. 5. 2017. 

4. Z celkových výsledků každého z uvedených závodů v lodní třídě RS Feva bude stanoveno pořadí 
pouze posádek s platnou přihláškou k nominaci. Pokud se posádka nezúčastní některého 
z uvedených závodů ve složení posádky uvedeným v rámci přihlášení k nominaci, hodnocením této 
posádky bude celkový počet posádek přihlášených k nominaci v kategorii RS Feva zvýšený o 1. 
Pokud některý závod nebude odjet (nebudou odjety minimálně 3 platné rozjížďky a nebo nebude 
hodnoceno minimálně 5 lodí), tak se do hodnocení nebudou výsledky neodjetého závodu 
započítávat, žádný náhradní nominační závod nebude. 

5. Posádky usilující o nominaci mají povinnou účast na třech tréninzích, které pořádá jachetní oddíl LS 
Brno ve svém areálu na Brněnské přehradě v termínech 8. 4. 2017, 22. 4. 2017 a 20. 5. 2017, vždy 
od 16 hod. V případě neúčasti celé posádky na těchto povinných tréninzích se budou počítat 
posádce 2 trestné body za neúčast na každém z povinných tréningů. 

6. Následně bude stanoveno nominační pořadí následujícím způsobem: 

 Celkový počet pomocných bodů je roven součtu pořadí v jednotlivých uvedených závodech 
(pořadí pouze posádek s platnou přihláškou k nominaci stanovené dle bodu 4) s připočtením 
počtu trestných bodů za neúčast na povinných tréninzích (dle bodu 5). 

 Závodníci budou seřazeni podle pomocných bodů od nejnižšího po nejvyšší. 

 V případě bodové shody rozhodne kritérium lepšího výsledku v závodu Jarní svezení (CTL 
172114), pokud bude shoda dále, může rozhodnout v případě potřeby los. 

7. Z takto stanoveného nominačního pořadí budou v rámci kategorie RS Feva nominovány dvě nejvýše 
umístěné posádky. Pořadí náhradníků se určí obdobným způsobem (1. náhradník v kategorii RS Feva 
bude třetí nejvýše umístěná posádka z nominačního pořadí, atp.). 

 
 
V Brně dne 20. února 2017 
 
 
 
 
 
Ing. Radim Vašík,  
předseda Krajského svazu jachtingu Jihomoravského kraje 
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