Nominační kritéria pro Mistrovství Světa ICF 2020
2020 ICF WORLD DRAGON BOAT CHAMPIONSHIPS
TERMÍN ZÁVODU: 12. – 15. LISTOPADU 2020
LOKALITA: BILAWALI LAKE - INDORE, Indie
KATEGORIE: ŽENY 20DL
MANAŽER: LUCIE KOTOUČOVÁ, info@csdl.cz, +420 602 765 002

Cíl:
V rámci kategorie ŽENY je cílem nominovat a vyslat národní posádku dvacetimístné dračí
lodě dle vypsaných disciplín pořadatelem MS, s cílem úspěšné reprezentace České republiky.
V rámci cílů celé národní reprezentace (nominováni a vysláni budou rovněž kategorie Junioři,
Senioři a Masters 40+) je postavit elitní dvacetimístnou loď v kategorii Senior MIX, do které
budou po dohodě manažerů obsazeni členové jednotlivých kategorií v poměru 12 mužů a 8
žen.
Pojmy:
ICF
ČSK
ČSDL
MS
STK DL ČSK

Mezinárodní kanoistická federace
Český svaz kanoistů
Český svaz dračích lodí
Mistrovství světa DB ICF 2020
Sportovně technická komise dračích lodí při ČSK

Nominace je zaštítěna Sportovně technickou komisí dračích lodí Českého svazu kanoistů, z.s.
a Českým svazem dračích lodí, z.s. Nominaci a finální výběr posádky koordinuje manažer
dané kategorie jmenovaný Výkonným výborem ČSDL a schválený STK DL ČSK.
V rámci nominace je otevřená pozice asistenta manažera. Kandidáti se mohou hlásit
prostřednictvím emailu, přihlášky je nutné zaslat do konce ledna 2020. O finálním
kandidátovi rozhoduje manažer dané kategorie.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s.
ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.
Sídlo: Střešovická 1068/35, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 04488962
www.csdl.cz, info@csdl.cz
TEL: 602 765 002

Nominace:
 Registrace je otevřena ženám napříč všemi kluby a posádkami věnujícími se dračím
lodím v České republice. Není nutná registrace v žádné organizaci DB.
 Registrace je otevřená pro 26 žen
 Přihlášky je nutné zaslat do konce ledna 2020 prostřednictvím info@csdl.cz
PODMÍNKY ÚČASTI NA MS
1. Splnění podmínek fyzické výkonnosti
2. Splnění finančních podmínek
3. Splnění podmínek účasti na akcích

Ad. 1. Splnění podmínek fyzické výkonnosti
Pro úspěšnou nominaci je nutné absolvovat dvě kola testů – vstupní a výstupní.
Vstupní kolo fyzických testů proběhne v průběhu března 2020 a lokalita bude upřesněna v návaznosti
na uzavření přihlášek a to nejpozději v první polovině února 2020. Náhradní termín bude rovněž
možný dle dohody.
Vstupní kolo fyzických testů bude pro složení ženské reprezentační posádky pro MS 2020 rozhodující.
Výstupní kolo testů proběhne během října 2020 a místo bude upřesněno.
Disciplíny testů:
 Běh na 1km
 Přítah s 50% vlastní váhy po dobu 2minut
 Shyby – maximální počet opakování
 Břicho – maximální počet opakování po dobu 2minut

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s.
ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.
Sídlo: Střešovická 1068/35, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 04488962
www.csdl.cz, info@csdl.cz
TEL: 602 765 002

Ad. 2. Splnění finančních podmínek
Odhad celkových nákladů na účastníka činí cca 30 000,- Kč.
Struktura financování:
1. ČSK a ČSDL
2. Mateřský oddíl
3. Vlastní zdroje
Ad. 1 Český svaz dračích lodí ve spolupráci s Českým svazem kanoistů bude na každého
účastníka přispívat nad rámec částky z vlastních zdrojů. Částka příspěvku bude upřesněna
v závislosti na přidělenou výši dotace z ČSK pro rok 2020. Český svaz kanoistů rovněž
poskytne reprezentační soupravy a cestovní pojištění pro každého účastníka reprezentační
výpravy.
Ad. 2 O výši příspěvku mateřského klubu rozhoduje daný klub s tím, že zástupci STK ČSK jsou
připraveni pomoci s žádostí o dotace pro tento účel.
Ad. 3 Výše částky z vlastních zdrojů je odvislá od výše příspěvků popsaných v bodu 1 a 2.
Předpoklad je cca 10 000,- až 15000,-

V rámci splnění finančních podmínek uhradí nominovaná zálohu na transparentní účet ČSDL
2700934356 / 2010 ve dvou splátkách.
 Termín 1. úhrady je nejpozději do konce února 2020, výše zálohy = 5000Kč .
 Termín 2. úhrady je nejpozději do konce srpna 2020, výše zálohy = bude upřesněna.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s.
ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.
Sídlo: Střešovická 1068/35, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 04488962
www.csdl.cz, info@csdl.cz
TEL: 602 765 002

Ad. 3. Splnění podmínek účasti na akcích
V rámci přípravy na MS budou vypsány termíny soustředění a závodů. Vše bude upřesněno, výčet
níže je pouze předběžným návrhem, který se bude odvíjet od časových možností závodnic a také
v návaznosti na další kategorie účastnící se MS.

Termín

Lokalita

Popis akce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dle domluvy
ONV?
Brno?
Praha Tragicky dlouhé tratě?
dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy
Indie

vstupní testy
závody
závody
závody
soustředění + testy
soustředění
soustředění
závody MS

březen
20.6. – 21.6.2020
11.9. – 13.9.2020
19.9.2020
9.10. – 11.10. 2020
23.10. – 25.10.2020
6.11. – 8.11.2020
12.11. – 15.11.2020

Manažer kategorie si vyhrazuje právo udělit individuální výjimku pro toho člena reprezentace, který z vážných důvodů
nemůže splnit některou z uvedených podmínek.

Organizační zajištění výjezdu MS

STK DL ČSK zajistí potřebné dokumenty a formality všem nominovaným závodníkům
potřebné pro splnění registrace na MS.

STK DL ČSK zajistí formality všem nominovaným závodníkům spojené se zajištěním
dopravy (letenky, ...), ubytování, reprezentačních dresů, pojištění apod.

STK DL ČSK ve spolupráci s mateřskými kluby nominovaných jednotlivců zajistí
částečné finanční krytí nákladů spojených s MS.

STK DL ČSK ve spolupráci s mateřskými kluby nominovaných jednotlivců poskytne
odbornou pomoc při získání dotací na MS.

Lucie Kotoučová, manažer ženské reprezentace dračích lodí České republiky
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