
Nominační pravidla pro rok 2022, MS Itálie
Kdo může být nominován:

● Člen VZS ČČK (rozhodující je termín registrace pro daný rok dle platného
Registračního řádu VZS ČČK). Kontrolu členství provede Sekretariát VZS ČČK.

● Junioři: člen, který dosáhne v roce konání MSJ věk 15 let, a který nedosáhne věk 18
let v roce konání MSJ (dle pravidel ILS).

● Senioři: člen, který dosáhne v den konání MS věk 16 let (dle pravidel ILS).
● Závodník, který v nominační tabulce obsadí 1. – 6. místo nebo závodník, který je na

7. a dalším místě, který však svým výkonem v jednotlivé disciplíně splní nominační
limit (viz níže).

Nominační série pro rok 2022 se skládá ze závodů:

● Závody v plážových disciplínách v Táboře (4.9.2021) – plážové disciplíny
(pořadatel Tábor)

● Malá cena Mladé Boleslavi (11.9.2021) – bazénové disciplíny (pořadatel Mladá
Boleslav)

● Podzimní cena Neratovic (9.10.2021) – bazénové disciplíny (pořadatel Neratovice)
● O pohár starosty Prahy 15 (20.11.2021) – bazénové disciplíny (pořadatel Praha 15)
● Mistrovství České republiky na 50 m bazéně (4.-5.12.2021) – bazénové disciplíny

(pořadatel Praha 15)
● O pohár města Krnova v záchranářských disciplínách (5.2.2022) – bazénové

disciplíny (pořadatel Krnov)
● Jarní cena Mladé Boleslavi (5.3.2022) – bazénové disciplíny (pořadatel Mladá

Boleslav)
● Jarní cena Neratovic (19.3.2022) – bazénové disciplíny (pořadatel Neratovice)
● Mistrovství České republiky dětí a mládeže Sokolov (14.5.2022) - bazénové

disciplíny (pořadatel Sokolov)
● Závody v plážových disciplínách (11.6.2022) - plážové disciplíny (pořadatel Tábor)

Nominace a soustředění:

Po skončení posledního nominačních závodu bude známa konečná verze nominační tabulky,
která bude zveřejněna maximálně týden po posledních závodech v bazénových
disciplínách. Na jejím základě budou závodníci pozváni na soustředění pro širší
reprezentační výběr.



Junioři
Podmínkou pro zařazení do širší reprezentace je splnění těchto kritérií:

● účast minimálně na 3 bazénových závodech konaných v sezóně,
● účast na závodech v plážových disciplínách - neúčast z jakéhokoliv

důvodu je v případě zájmu o zařazení do reprezentace nutné oznámit
reprezentačnímu trenérovi e-mailem,

● splnění C-limitu alespoň ve 3 disciplínách.
● Splněním A-limitu je závodník nominován do reprezentace bez ohledu na výsledky v

ostatních disciplínách.
● Do širší nominace postupuje 6-10 závodníků (mužů i žen). Výběr provede šéftrenér

juniorské reprezentace po konzultacích s ostatními trenéry.
● Reprezentanti ze širší nominace (tedy až 10 mužů a 10 žen) se prvně zúčastní

společného soustředění pro širší reprezentaci, kde bude vybrána kompletní juniorská
reprezentace (až 6 mužů a 6 žen). Pro závěrečnou nominaci je pořadí v nominační
tabulce a jednotlivé časy disciplín pouze pomocným kritériem výběru, hlavním
kritériem je aktuální forma a snažení jednotlivých závodníků. Nenominovaní závodníci
se mohou stát náhradníky pro MSJ.

● Dalších soustředění, která budou následovat, se bude účastnit už pouze
reprezentační výběr (termíny soustředění budou upřesněny).

● Na návrh reprezentačního trenéra může být udělena divoká karta závodníkovi, její
udělení schvaluje Prezidium VZS ČČK.

● Konečnou nominaci schvaluje Prezidium VZS ČČK.

Senioři
Podmínkou pro zařazení do širší reprezentace je splnění těchto kritérií:

● účast minimálně na 2 bazénových závodech konaných v sezóně
● účast na závodech v plážových disciplínách - neúčast z jakéhokoliv

důvodu je v případě zájmu o zařazení do reprezentace nutné oznámit
reprezentačnímu trenérovi e-mailem,

● splnění C-limitu alespoň ve 3 disciplínách.
● Splněním A-limitu je závodník nominován do reprezentace bez ohledu na výsledky v

ostatních disciplínách.
● Do širší nominace postupuje 6-10 závodníků (mužů i žen). Výběr provede šéftrenér

juniorské reprezentace po konzultacích s ostatními trenéry.
● Reprezentanti ze širší nominace (tedy až 10 mužů a 10 žen) se prvně zúčastní

společného soustředění pro širší reprezentaci, kde bude vybrána kompletní juniorská
reprezentace (až 6 mužů a 6 žen). Pro závěrečnou nominaci je pořadí v nominační
tabulce a jednotlivé časy disciplín pouze pomocným kritériem výběru, hlavním
kritériem je aktuální forma a snažení jednotlivých závodníků. Nenominovaní závodníci
se mohou stát náhradníky pro MSJ.

● Dalších soustředění, která budou následovat, se bude účastnit už pouze
reprezentační výběr (termíny soustředění budou upřesněny).



● Na návrh reprezentačního trenéra může být udělena divoká karta závodníkovi, její
udělení schvaluje Prezidium VZS ČČK.

● Konečnou nominaci schvaluje Prezidium VZS ČČK.

Bodování / nominační tabulka:

● Bodování jednotlivých disciplín je vytvořeno na základě časů z MS v Austrálii 2018. A
limit zhruba odpovídá 16.místu v seniorské kategorii v každé disciplíně.

○ Junioři: pořadí v nominační tabulce bude určeno součtem 9 nejlepších
bodovaných výsledků jednotlivých disciplín. Každá disciplína může být
započítána maximálně 3-krát.

○ Senioři: pořadí v nominační tabulce bude určeno součtem 6 nejlepších
bodovaných výsledků jednotlivých disciplín. Každá disciplína může být
započítána maximálně 2-krát.

● K výsledkům ze závodů v plážových disciplínách bude přihlíženo při výběru
reprezentace. V případě excelentních výkonů může být závodník dodatečně pozván
na nominační soustředění, zůstává na uvážení reprezentačního trenéra.

● Splnění B-limitu by mělo být cílem každého budoucího reprezentanta.
● Tabulka s nominačními časy a jejich bodovým ohodnocením je přílohou.
● Tabulka bude zveřejňovaná průběžně po každých závodech, finální tabulka bude

zveřejněna nejpozději týden po konání posledních nominačních závodech.

● Nominační limity pro juniory:

A - limit - 1000 bodů
B - limit - 700 bodů
C - limit - 500 bodů

● Nominační limity pro seniory:

A - limit - 1000 bodů
B - limit - 800 bodů
C - limit - 600 bodů

Soustředění pro rok 2022:

● Nominační soustředění (pro širší nominační výběr)
o Strakonice - 17.-19.6.2022

● Ostatní soustředění (pouze pro reprezentaci)
o Lipno - 2. - 9.7.2022
o Německo - 17/18.-21.8.2022 (st/čt - ne)
o Tábor - srpen / září 2022 (čt (pá) - ne) (bude upřesněno)



Mistrovství světa 2022 Itálie (Riccione):

● Masters - 21.-26.9. - bazénové + plážové disciplíny
● Junioři - 27.-29.9. - plážové disciplíny, 30.9.-2.10. - bazénové disciplíny
● Senioři - 27.-29.9. - bazénové disciplíny, 30.9.-2.10. - plážové disciplíny

Finance:

● Rozpočet a vyúčtování sestavuje určený člen Prezidia VZS ČČK .
● Financování probíhá prostřednictvím Prezidia VZS ČČK.
● Sponzorské smlouvy je třeba předem konzultovat, aby nedošlo ke střetu zájmů

jednotlivých sponzorů a závodníků.
● Do celkové částky nákladů budou zahrnuty náklady na celou výpravu na MS/MSJ a

náklady na jednotlivá soustředění.
● Po skončení MS/MSJ bude provedeno vyúčtování.

Trenéři:

● Hlavního trenéra, trenéra juniorské i seniorské reprezentace jmenuje Prezidium VZS
ČČK.

● Pro rok 2022 jsou jmenováni:
o hlavní trenér - Pavel Škanta (skanta.pavel@clen.vzs.cz, 724 500 077)
o junioři - Barbora Macková (mackova.barbora@clen.vzs.cz, 737 482 382)
o senioři - Vladimír Žaludek (zaludek.vladimir@clen.vzs.cz, 739 019 635)

● Trenéři si vyberou další trenéry z ČR, kteří se budou podílet na přípravě a
soustředěních.

● Trenér reprezentace stanoví datumový rozpis soustředění a plán tréninků. Příprava
na soustředění bude zcela pod jeho vedením, pokud se nedomluví s jiným trenérem,
že dané soustředění povede on.

● Trenér reprezentace stanovuje plán reprezentačních soustředění během závěrečné
přípravy MS/MSJ a zodpovídá za jejich plán. Za přípravu mimo soustředění
zodpovídají trenéři pobočných spolků a samotní závodníci. S trenéry reprezentace je
možné přípravu konzultovat. 

● Soustředění bude sloužit ke zhodnocení přípravy a prověření aktuální formy a výkonů
jednotlivých závodníků.

Organizace:

● Startovní listiny a výsledky nominačních závodů (jednotlivé disciplíny, jména a ročníky
narození závodníků) předávají organizátoři neprodleně emailem na adresu:
sport@vzs.cz.

● Oblečení sportovní reprezentace (návrh vzhledu, nákup) má na starosti určený člen
Prezidia VZS ČČK a Sekretariát VZS ČČK. 
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● Organizační záležitosti (ubytování, doprava, finance, výjezd na MSJ atd.) má na
starosti určený člen Prezidia VZS ČČK.

● Komunikace na sociálních sítích – pověřen člen VZS ČČK.

Komunikace:

● Komunikace s trenéry jednotlivých pobočných spolků bude probíhat přes maillist
“Trenéři VZS”(treneri@vzs.cz) z ledna 2022. V případě zájmu o zařazení jiné / další
e-mailové adresy, je potřeba kontaktovat Martina Kusendu (kusenda@vzs.cz) o
zařazení do komunikace.

● Pro komunikaci výhradně s týmem reprezentačních trenérů je možné použít e-mail
sport@vzs.cz.

● Nominační tabulka bude průběžně aktualizovaná po každých závodech. Zveřejněna
bude na Google disku společně s nominačními pravidly a průběžně bude odeslána na
“Trenéři VZS”.

● Týden po posledních nominačních bazénových závodech bude zveřejněna finální
nominační tabulka, na základě které reprezentační trenér odešle pozvánky na
nominační soustředění.

o V případě juniorů budou pozvánky rozeslány trenérům jednotlivých pobočných
spolků, od kterých bude vyžadována součinnost při potvrzení účasti a zaslání
kontaktu na jednotlivé oslovené závodníky.

o V případě seniorské reprezentace budou nominovaní osloveni individuálně
společně s vedením pobočných spolků v kopii.

● Po nominačním soustředění bude reprezentační trenér komunikovat s výběrem
napřímo.

o U juniorů prostřednictvím závodníků, příp. jejich rodičů. Trenéři budou
informováni o obecných informacích.

Schváleno Prezidiem VZS ČČK dne 09. 02. 2022
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