Nominační kritéria pro Mistrovství světa ICF 2022
2022 ICF WORLD DRAGON BOAT WORLD CHAMPIONSHIPS
TERMÍN ZÁVODU: 1. – 4. ZÁŘÍ 2022
LOKALITA: RAČICE, ČESKÁ REPUBLIKA
KATEGORIE: DOSPĚLÍ (SENIORS)
MANAŽER: Lucie Kotoučová, dragonboat@kanoe.cz
Cílem je nominace a následná příprava národní dospělé reprezentace dračích lodí pro rok 2022,
jejímž vrcholem bude Mistrovství světa národů 2022 v Račicích.

Nominace do seniorské kategorie je určena všem individuálním sportovcům a rovněž
klubům a posádkám jakožto celkům. Pro úspěšnou nominaci je nutné splnění níže
popsaných podmínek.
Nominace je zaštítěna Sportovně technickou komisí dračích lodí Českého svazu kanoistů (STK DL
ČSK), pro účely MS 2022 v součinnosti s Českou asociací dračích lodí (ČADL), která bude zastoupena
na jednáních STK DL ČSK. Nominaci a finální výběr posádky koordinuje manažer dané kategorie ve
spolupráci s kapitány klubových posádek, schválený STK DL ČSK.

PODMÍNKY NOMINACE
1.
2.
3.
4.

Splnění podmínky přihlášení
Splnění podmínek fyzických předpokladů
Splnění finančních podmínek
Splnění podmínek účasti na akcích

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s. ve spolupráci s ČADL

Ad. 1. Splnění podmínky přihlášení
Do 20. června 2022 včetně zaslat přihlášku.
Přihlášky lze zasílat na email dragonboat@kanoe.cz ve formátu:
PRO JEDNOTLIVCE:
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení a jméno
Kontaktní údaje (telefon, email)
Ročník narození
Strana pádlování
Zkušenosti s reprezentací

PRO KLUBY / POSÁDKY:
1. Název klubu / posádky
2. Jméno kapitána + kontaktní údaje (telefon, email)
3. Kategorie
a.
b.
c.
d.
e.

OPEN
WOMEN
MIX
OPEN
WOMEN

10 SEATER
10 SEATER
10 SEATER
20 SEATER
20 SEATER

4. Předběžný jmenný seznam
a.
b.
c.
d.
e.

Příjmení a jméno
Kontaktní údaje (telefon, email)
Ročník narození
Strana pádlování
Zájem o nominaci 20 SEATER MIX ANO / NE

Kategorie 20 SEATER MIX podléhá speciálnímu režimu nominace s cílem vytvořit nejlepší možný
reprezentační výběr a navázat tak na úspěchy v této kategorii v minulých letech . (1. místo na MS
národních posádek v Atlantě 2018 na trati 2 km.)

Ad. 2. Splnění podmínek fyzických předpokladů
Splnění této podmínky obnáší absolvování fyzických testů: posilovna + běh.
Testy, které rozhodnou individuální nominaci se budou konat 23. – 24. července, místo bude upřesněno
dle přihlášek.
Testy, které rozhodnou o klubové nominaci se budou konat dle časových možností přihlášených klubů,
v rozmezí od 8. července do 24. července a po dohodě s hlavním manažerem za splnění předem daných
podmínek.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s. ve spolupráci s ČADL

KLUBY / POSÁDKY
O finální nominaci jednotlivců v rámci přihlášeného klubu / posádky rozhoduje jeho kapitán, který své
rozhodnutí podloží výsledky testů.
Bude-li v jedné kategorii přihlášeno 2 a více klubů, nominován bude ten klub / posádka, jehož členové
získají větší součet bodů. V případě desítkových lodí bude hodnoceno prvních 12 sportovců (u MIXu 7
mužů, 5 žen), v případě dvacítkových lodí 24 sportovců. Kluby a jejich členové, které touto nominací
neprojdou (nezískají nejvyšší součet bodů), budou mít možnost jakožto jednotlivci doplnit nominované
v ostatních kategoriích, o čemž následně rozhodne kapitán daného klubu / posádky v součinnosti
s manažerem kategorie.
Příklad: Pokud se v kategorii 10 SEATER MIX přihlásí 2 kluby, mohou členové klubu, který bude v souboji
poražen doplnit řady ostatních kategorií dle příslušnosti pohlaví a věku. Opět platí, že o finální nominaci
vždy rozhoduje manažer nebo kapitán, který podloží svůj výběr výsledky testů a měl by vždy rozhodovat
v zájmu získání co nejlepších výsledků v rámci MS.
Kluby / posádky automaticky přihlašují jednotlivce z daného klubu / posádky také do individuální
nominace disciplíny 20 SEATER MIX.
JEDNOTLIVCI
Do kategorie 20 SEATER MIX budou nominování sportovci, kteří se v celkovém pořadí napříč celou
nominací umístí na předních místech. Finální nominaci potvrdí manažer kategorie ve spolupráci s STK DL
ČSK, kteří budou vždy jednat v zájmu vytvoření kvalitního reprezentačního výběru.

DISCIPLÍNY TESTŮ





Benč – maximální počet opakování s 50% vlastní váhy po dobu 1 minuty (jako jedno validní
opakování se počítá dotyk tyče o hrudník). Jedná se o dynamické cvičení testující vytrvalost na
200m.
Shyby – maximální počet opakování (nadhmatem)
Sedy lehy – maximální počet opakování po dobu 2 minut (se zapřením, jako jedno validní
opakování se počítá dotyk lopatkami země).
Běh 800m na oválu. Jedná se o prověření vytrvalosti na 500m.

Tabulka bodování této části je k nahlédnutí v části reprezentace na stránkách kanoe.cz

Ad. 3. Splnění finančních podmínek
Odhadované náklady na samotné MS činí cca 5000,- Kč/osoba (bude upřesněno), což zahrnuje ubytování,
stravování, startovné a zapůjčení reprezentačních dresů ČSK. Český svaz kanoistů podpoří nominované
posádky fixní poměrnou částkou dle celkového počtu účastníků a nákladů na MS. Vše bude upřesněno dle
přihlášek a potvrzených nákladů. Náklady z vlastních zdrojů, tedy přibližně 2500,- Kč (bude upřesněno)
hradí nominovaný(á) z vlastních zdrojů nebo jeho/její domovský klub. Přípravné soustředění bude
dotováno dle finanční situace.
V rámci splnění finančních podmínek uhradí po úspěšné nominaci reprezentant(ka) částku z vlastních
zdrojů, na účet ČSK 1717107504 / 0600. Termín úhrady je nejpozději do 1. srpna 2022.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s. ve spolupráci s ČADL

Ad. 4. Splnění podmínek účasti na akcích
V rámci přípravy je nutné absolvovat společné akce – soustředění či závody:



25. – 28. srpna
1. – 4. září

soustředění Račice
MS ICF 2022, Račice ČR

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 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
ubytování, stravování a reprezentačních dresů.

REKAPITULACE DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
ADMINISTRATIVNÍ PŘÍPRAVA
 20.6.
 1.8.

uzávěrka nominace
úhrada příspěvku z vlastních zdrojů

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
 23. nebo 24.7.
 8. – 24.7
 25. – 28.8.
 1. – 4.9.

nominační testy jednotlivci (místo bude upřesněno)
nominační testy pro kluby / posádky
soustředění Račice
MS ICF 2022, Račice ČR

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s. ve spolupráci s ČADL

