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: JUNIOŘI
MANAŽER: Jiří Přikryl, jiri.prikryl@csdl.cz , +420 724 889 683
ASISTENT: Nikol Peterková

Cíl:
Nominace a následná příprava národní juniorské reprezentace dračích lodí pro rok 2020, jejíž
vrcholem bude Mistrovství světa národů 2020.
V rámci cílů celé národní reprezentace pro MS 2020 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.
V kategorii juniorů se jedná o cíle postavit dvacetimístnou loď v kategorii JUNIOR MIX (v
návaznosti na počet přihlášených), a desetimístné lodě v kategorii JUNIOR MIX a JUNIOR
MEN.
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.
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Nominace:
 Přihlášení do nominace je otevřeno všem dívkám a chlapcům ročníků 2002–2005.
 Registrace do nominace je otevřená pro 24 nebo 18 juniorů. Dle počtu přihlášených
bude nominováno 10 dívek a 14 chlapců, 6 dívek a 18 chlapců nebo 6 dívek a 12
chlapců. Dalším kritériem pro počet vybraných jsou finanční podmínky reprezentace.
 Přihlášky je nutné zaslat do 7.8.2020, případně 14.8.2020 prostřednictvím
kontaktování manažera, či jiného kontaktního kanálu.
PODMÍNKY NOMINACE
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 testy fyzické výkonnosti.
Testy proběhnou ve 2 termínech na 2 různých místech – předpokladem je Praha a Přerov.
Předpokládané termíny jsou 8. srpna a 15. srpna 2020. Účast na obou termínech je možná, počítán
bude lepší výsledek.
Testů se nemusí účastnit reprezentant ČR v kanoistice, případně jiného vodního sportu, který se
účastní v termínu testů reprezentační akce a bude rozhodnuto, že jeho účast není možná.
Disciplíny testů:
 Běh na 2 km
 Přítah – maximální počet opakování s 50% vlastní váhy po dobu 2minut
 Angličáky – maximální počet opakování po dobu 2 minut
 Shyby – maximální počet opakování
 Břicho (sed lehy) – maximální počet opakování po dobu 2minut
Ad. 2. Splnění finančních podmínek
Odhad celkových nákladů na účastníka činí cca 45 000,- Kč při účasti na všech reprezentačních akcích.
V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady od úspěšné nominace až po konec MS 2020.
Struktura financování:
1. ČSK a ČSDL
2. Mateřský oddíl
3. Vlastní zdroje
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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.
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.
V rámci splnění finančních podmínek uhradí po úspěšné nominaci reprezentant(ka) částku z vlastních
zdrojů na transparentní účet ČSDL 2700934356 / 2010 ve dvou splátkách.
 Termín 1. úhrady je nejpozději do konce září 2020.
 Termín 2. úhrady je nejpozději do konce října 2020.

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 možností nominovaných a také
v návaznosti na další kategorie účastnící se MS. Tento návrh se také bude měnit a vyvíjet v návaznosti
na termínové listiny během roku 2020.
Tyto akce počítají s možnou účastí reprezentantů v jiných sportech. Neúčasti z tohoto důvodu jsou
prominuty. Některé z termínů jsou koncipované jako dobrovolné.
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Termín

Lokalita

Popis akce

8.8.2020
15 8.2020
20.8. – 23.8.2020
27.8. – 30.8.2020
11.9. – 13.9.2020
19.9.2020
25.9. – 28.9.2020
9.10. – 11.10. 2020
23.10. – 30.10.2020
6.11. – 8.11.2020
12.11. – 15.11.2020

Přerov/Praha
Přerov/Praha
bude upřesněna
bude upřesněna
Brno
Praha
bude upřesněna
bude upřesněna
bude upřesněna
bude upřesněna
Indie

nominační testy
nominační testy
soustředění
soustředění
závody ČR
závody ČR
soustředění
soustředění
soustředění
soustředění
závody MS

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.

Jiří Přikryl, manažer juniorské reprezentace dračích lodí České republiky
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