Nominační kritéria pro Mistrovství Světa ICF 2018
2018 ICF DRAGON BOAT WORLD CHAMPIONSHIPS
TERMÍN ZÁVODU: 13. – 16. ZÁŘÍ 2018
TERMÍN TRÉNINKŮ: 9. – 12. ZÁŘÍ 2018
LOKALITA: GAINESVILLE, GEORGIA – UNITED STATES OF AMERICA

Cíl:
Sestavení reprezentačního družstva v kategoriích Juniors, Seniors a Masters dle vypsaných
disciplín pořadatelem MS, s cílem úspěšné reprezentace České republiky.
Pojmy:
ICF
Mezinárodní kanoistická federace
ČSK Český svaz kanoistů
ČSDL Český svaz dračích lodí
DB
Dračí lodě
MS
Mistrovství světa DB ICF 2018
NK
Nominační kritéria
NZ
Nominační závod
TKDLČSK
Technická komise dračích lodí při ČSK
Termín nominačního závodu:
31.3.2018 nebo 7.4.2018
Pořadatel NZ: Technická komise dračích lodí Českého svaz kanoistů a Český svaz dračích lodí
z.s.
Podmínky účasti na NZ: závod je otevřen všem klubům a posádkám věnujícím se dračím
lodím v České republice. Není nutná registrace v žádné DB organizaci.
Přihlášky k závodu zaslat na: info@csdl.cz
Ostatní informace k NZ dle propozic pořadatele k jednotlivým závodům.
Organizační zajištění výjezdu MS
•
Jmenovitá soupiska všech účastníků MS bude uzavřena do 20.4.2018.
•
TKDLČSK zajistí potřebné dokumenty a formality všem nominovaným závodníkům
potřebné pro splnění vízové povinnosti a registrace na MS.
•
TKDLČSK ve spolupráci s mateřskými kluby nominovaných jednotlivců zajistí finanční
krytí účasti juniorské reprezentace (doprava, ubytování, strava, startovné). TKDLČSK
zajišťuje vedení výpravy na MS, schválené ČSK.
•
Finanční zajištění kategorie Seniors a Masters: samoplátci.
•
ČSK poskytne finanční prostředky ve výši nejvýše do 10% ceny na pokrytí nákladů
spojených s reprezentací v kategorii Seniors.
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2. Nominační kritéria
•
Nominační závody jsou otevřené pro všechny kluby, posádky a zájemce bez nutnosti
registrace v některé DB organizaci.
•
Na MS budou nominováni závodníci splňující:
a) závodníci zúčastnící se NZ,
b) členové ČSKDL,
3. Kategorie Juniors
•
V juniorské kategorii nebude nominační závod. Zájemce o reprezentaci v této věkové
kategorii zašle prostřednictvím svého oddílu nebo vedoucího posádky informaci na
info@csdl.cz o zájmu reprezentovat. Návrh složení juniorské reprezentační posádky
předloží TKDLČSK reprezentační manažer juniorské kategorie Jiří Přikryl.
4. Kategorie Seniors a Masters
•
Nominační trať: 200m a 2000m
•
Nominována bude posádka, která v dané disciplíně a kategorii vyhraje na alespoň
jedné nominační trati a získá nejlepší součet obou umístění (200m + 2000m). O
složení konkrétní reprezentační posádky rozhodne kapitán nominované posádky.
•
Trať 2000m absolvují přihlášené posádky jednotlivě. Posádka číslo 2 odstartuje až po
dokončení závodu posádky č. 1, …
•
V případě rovnosti výsledků dvou posádek rozhodne o složení reprezentační posádky
společná porada obou kapitánů vítězných posádek.
•
V případě rozporu, určí jednoho kapitána z vítězných posádek Sportovně technická
komise ČSK.
•
Kategorie a disciplíny
Seniors
Masters 40+
Masters 50+

Men / Women / Mixed
Men / Women / Mixed
Men / Women / Mixed

D10 /D20
D10 /D20
D10 /D20

200m / 2000m
200m / 2000m
200m / 2000m
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