
Nominační kriteria pro výjezd reprezentace k závodům:  
MS, ME, SP MTB XCO 2019, štafeta, 

Akademické MS, MS XCM, MS a ME XCE 
 

XCO 
 
Muži Elite   (uzávěrka nominace: ME 8.7.2019, MS XCO 12.8.2019)      
1. závodníci, kteří se umístili na MS, SP, ME  v kat. Elite, sezóny 2018/ 2019 do desátého místa 
2. umístění v závodech SP v sezoně 2019 
3. aktuální ranking UCI  
4. umístění v závodech kat. HC, C1 (ČP)   
(pokud závodník nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována jako komplexní záležitost všech výše 
uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů 
SP a ČP 2019) 
 
Ženy Elite  (uzávěrka nominace: ME 8.7.2019, MS XCO 12.8.2019)        
1. závodnice, které se umístily na MS, SP, ME  v kat. Elite, sezóny 2018/ 2019 do šestnáctého místa 
2. umístění v závodech SP v sezoně 2019 
3. aktuální ranking UCI  
4. umístění v závodech kat. HC, C1 (ČP)   
 (pokud závodnice nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována jako komplexní záležitost všech výše 
uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů 
SP a ČP 2019) 
 
Muži U23    (uzávěrka nominace: ME 8.7.2019, MS XCO 12.8.2019)         
1. umístění v závodech SP v sezoně 2019 
2. umístění v závodech kat. HC, C1 
3. aktuální ranking UCI  
( nominace bude posuzována jako komplexní záležitost všech výše uvedených kritérií. V případě nominační 
shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů SP a ČP 2019) 
 
Ženy U23   (uzávěrka nominace: ME 8.7.2019, MS XCO 12.8.2019)       
1. umístění v závodech SP v sezoně 2019 
2. umístění v závodech kat. HC, C1 
3. aktuální ranking UCI  
( nominace bude posuzována jako komplexní záležitost všech výše uvedených kritérií. V případě nominační 
shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů SP a ČP 2019) 
 
Junioři / juniorky     (uzávěrka nominace: ME 8.7.2019, MS XCO 12.8.2019)       
závodník či závodnice s nejnižším součtem výsledků v níže uvedených závodech.   
V případě bodové shody rozhoduje o nominaci vzájemné pořadí v posledních závodech ČP 2019 nebo 
v závodech kategorie Junior World Series  sezóny 2019.   
 
Jako hlavní nominační závody pro ME 2019 v kategorii junior budou posuzovány výsledky těchto závodů: 
 
- závody Junior World Series 2019  
- ČP 2019      
  
Jako hlavní nominační závody pro MS 2019 v kategorii junior budou posuzovány výsledky těchto závodů: 
 
1) ME 2019 
2) WC Junior Series 2019   
3) ČP 2019 
4) MČR 2019  
 



Nominace juniorů k závodům JWS 2019: 
 
- výjezdy juniorské reprezentace (může být upraveno rozhodnutím Komise MTB): 
1. Heubach JWS (GER) 5.5. 2019  
kritérium nominace: závody JWS 2019  
                                      ČP Kutná Hora 7.4.  
                                      ČP Plzeň 28.4.  
 
2. Albstadt JWS (GER) 17. – 19.5. 2019 
kritérium nominace: závody JWS 2019  
                                      závod JWS Heubach 2019 
                                      ČP Pec p. Sněžkou 12.5. 
                                      ČP Plzeň  28.4.  
                                         
3. NMNM JWS (CZE) 24. - 26.5. 2019 
kritérium nominace: závody JWS 2019  
                                      závody JWS Heubach + Albstadt 2019 
                                      ČP Pec p. Sněžkou 12.5. 
 
4. Andermatt JWS (SUI) 30.6. 2019 
kritérium nominace: závody JWS 2019  
                                      závody JWS Albstadt + NMNM 2019 
                                      ČP Zadov 2.6. 
                                      ČP Bedřichov 16.6. 
                                          
 
 
 
 

XCR 
 
 
  
Štafeta MS, ME XCO Muži/Ženy/U23/junior   (uzávěrka širší nominace: ME 8.7.2019, MS XCO 12.8.2019)             
1. závodníci s prokazatelně rychlostními předpoklady doloženými v závodech XCO sezóny 2019 
(konečné složení štafety a obsazení úseků určuje reprezentační trenér dle svého osobního rozhodnutí)    
 
 
 
 

XCE 
 
MS, ME XCE Muži/Ženy Elite, U23   (uzávěrka nominace: ME 8.7.2019, MS 9.9.2019)           
1. závodníci, kteří se umístili na MS, ME v závodě XCE sezóny 2018/ 2019 do 8. místa 
2. závodníci, kteří se umístili na SP v závodě XCE sezóny 2019 do 8. místa 
3. umístění v ostatních závodech XCE v sezóně 2019  
4. umístění v závodě MČR 2019  
5. umístění v závodech XCO sezóny 2019 
 (nominace bude posuzována jako komplexní záležitost všech výše uvedených kritérií. V případě nominační 
shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů XCE) 
 
 
 
 
 



XCM 
 
MS XCM Muži/Ženy Elite, U23   (uzávěrka nominace 2.9. 2019) 
1. závodníci, kteří se umístili na ME/MS, Cape Epic v závodě XCM sezóny 2018/2019 do 8. místa 
2. opakované umístění v závodech UCI MTB Marathon Series 2019 do 10. místa 
3. umístění v závodech XCO SP, ME, MS sezóny 2018/2019 do 25. místa 
4. Mistr ČR 2019 v kategorii muži/ženy 
5. ranking UCI MTB Marathon Series ke dni nominace do 40. místa 
(pokud závodník nesplní bod číslo 1., 2., 3. nebo 4. bude nominace posuzována jako komplexní záležitost všech 
výše uvedených kritérií a mezinárodních výsledků sezóny 2019. V případě nominační shody bude přihlíženo 
zejména ke vzájemnému pořadí v rámci MČR 2019) 

 
 

Akademické MS 
 

 
Akademické MS Muži/ Ženy Elite, U23 
1. závodníci, kteří se umístili na MS, SP, ME  v kat. Elite/U23, sezóny 2018/ 2019 do osmého místa 
2. umístění v závodech SP v sezoně 2019 
3. aktuální ranking UCI  
4. umístění v závodech kat. HC, C1 (ČP)   
(pokud závodník nesplní bod číslo 1., bude nominace posuzována jako komplexní záležitost všech výše 
uvedených kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemným soubojům v rámci závodů 
SP a ČP 2019) 
 
Závodníci, (či jejich kluby) kteří usilují o nominaci na Akademickém MS, musí bez vyzvání informovat 
reprezentačního trenéra o studiu vysoké školy a předložit mu potvrzení o platném studiu v kalendářním roce 
2019.  Písemné potvrzení je potřeba odevzdat nejpozději 1. měsíc před výjezdem reprezentace.  

 
 
 
Obecná ustanovení: 
- velikost nominační kvóty pro každý jednotlivý závod se řídí rozhodnutím Komise MTB a bude 
zveřejněno nejpozději 14 dní před nominačním termínem 
 
- reprezentační trenér může předložit Komisi MTB návrh na rozšíření nominační kvóty jednotlivých 
kategorií na základě mimořádných výsledků v závodech SP 2019. 
  
- reprezentační trenér má právo udělit výjimku z těchto pravidel a předložit Komisi MTB, 
v opodstatněném, odůvodněném a mimořádném případu, nominační návrh mimo uvedená 
kritéria.  
 
- nominace bude platná až po schválení Komisí MTB ČSC a následně Prezidiem ČSC  
 
 
 
 
 
Mgr. Viktor Zapletal  
reprezentační trenér ČR MTB XCO, XCE, XCM 
21. listopadu 2018 


