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Základní koncepce výběru do reprezentace ČR v kolečkovém rychlobruslení
1. Základní definice
1.1
Vymezení kategorií reprezentace
Reprezentace ČR – závodníci, kteří reprezentují ČR na vrcholných akcích mezinárodní
evropské (CERS) a světové federace (FIRS). Do reprezentace ČR se nominují závodníci na
základě splnění nominačních kritérií a návrhu trenéra reprezentace. Reprezentace ČR je
určena pro kategorie kadetů/tek (14-15 let), juniorů/rek B (16-17 let), juniorů/rek A (18-19
let) a seniorů/rek a Masters.
Reprezentační základnou se rozumí širší reprezentační výběr. Do širšího reprezentačního
výběru patří závodníci starší 14 let včetně.
1.2
Cíl a význam Koncepce výběru
Dokument „Koncepce výběru závodníků do reprezentace České republiky v kolečkovém
rychlobruslení na závody Mistrovství Evropy a světa“ vydává Český svaz kolečkového bruslení
(dále jen ČSKB). Tato koncepce umožní transparentní systém nominací, trenérům a
sportovcům dá jasný přehled o pozici závodníka v systému. Umožní větší spolupráci všech
trenérů, zlepší koordinaci práce na poli vrcholového sportu.
Kritéria jsou pevně daná, je možné tak předejít nekoncepčním závěrům. Postupně by měla
vést k jednodušší orientaci trenérů a jejich činnosti.
1.3
Komu je Koncepce výběru určena
Výběr je určen pouze pro závodníky s českým státním občanstvím, kteří jsou členy ČSKB.
Zařazení do všech stupňů reprezentace ČR (viz bod 1.1) závisí na plnění kritérií (viz příloha –
Nominační kriteria), na plnění úkolů předem daných trenéry národních týmů, na účasti na
srazech a soustředěních vypsaných pro výběr ČR, na motivaci závodníka v tréninku i při
závodech, na pozitivních morálních vlastnostech kandidáta výběru. Kandidáty výběru bude
sledovat reprezentační trenér s realizačním týmem.
1.4
Zásady chování člena výběru ČR
Člen výběru ČR musí pečovat o dobrou pověst českého kolečkového rychlobruslení, svým
přístupem k tréninku a k závodům je vzorem pro další závodníky. Porušení těchto zásad,
stejně jako nesportovní chování, prohřešky proti fair-play vůči ostatním závodníkům a
funkcionářům ČSKB může být důvodem pro vyloučení z výběru. Vyloučení z výběru potvrzuje
předsednictvo ČSKB. Je absolutně zakázáno požívat nepovolené dopingové přípravky.
Závodník se musí seznámit se seznamem zakázaných látek vydávaným Českým
antidopingovým výborem.

2. Zásady výběru závodníků do reprezentace ČR
2.1
Obecné zásady
Do reprezentačního výběru se zařazuje závodník na základě plnění daných kritérií, stabilní
výkonnosti, sledován bude i růst výkonnosti v průběhu sezóny. Roli při potvrzení výběru
hraje i zdravotní stav sportovce v průběhu sezóny.
Nominace do výběru platí vždy jeden kalendářní rok (od 1. ledna do 31. prosince daného
roku). Zařazení do širšího reprezentačního výběru a případně přípravky na následující rok
musí být zveřejněno nejpozději do 31. 1. daného roku.
Počet závodníků v reprezentaci ČR je dán kvótami danými ČSKB. Nominační kritéria jsou
různá pro různé typy závodů (maraton, dráha/silniční okruh) a zároveň se liší i pro jednotlivé
věkové kategorie.
2.2
Výkonnostní základna
Výkonnostní základnou reprezentace ČR v kolečkovém rychlobruslení se rozumí širší
reprezentace. Závodník širší reprezentace může být v případě přerušení sportovní přípravy,
popř. při zhoršení výkonnosti a při nedodržení obecných zásad pro výběr do širší
reprezentace z daného výběru vyřazen i v průběhu sezóny.
2.2.1. Širší reprezentace
Do širší reprezentace jsou řazeni závodníci v kategoriích kadetů/tek, jun B, jun A a seniorů na
základě výsledků z předchozího roku. Do širší reprezentace jsou zpravidla zařazeni účastníci
ME a MS v předchozím roce (tedy reprezentace ČR z předchozí sezóny), a dále mistři
republiky v jednotlivých kategoriích z předchozího roku, pokud mají zároveň i minimálně dva
starty na zahraničních závodech v minulém roce.
Výběr do širší reprezentace, příp. přípravky navrhuje reprezentační trenér.
Další kandidáti budou vybíráni na základě rozhodnutí reprezentačního realizačního týmu
zejména s ohledem na počty závodníků v jednotlivých kategoriích a na jejich výsledky na
zahraničních závodech v předchozím roce.
2.3
Výběr reprezentace pro ME a MS
Výběr pro ME a MS závisí na:
a) kvótách maximálního počtu závodníků schválených ČSKB (v souladu s pravidly pro ME a
MS). Pro ME je podle pravidel C.E.C. stanoven max. počet závodníků v jedné kategorii na 6,
pro maraton je stanoven max. počet 9 závodníků z jedné členské země. Kvóty pro
reprezentaci ČR potvrzuje předsednictvo ČSKB na základě návrhu reprezentačního trenéra.
Kvóty nemusí být samozřejmě naplněny celé.
b) Předsednictvo ČSKB schvaluje kandidáty pro reprezentaci ČR na základě doporučení
reprezentačního trenéra a jeho realizačního týmu.
2.4
Nominační akce a závody
Základem pro nominaci na dráhovou a silniční část mistrovství Evropy a světa jsou dále
uvedené závody v ČR a zahraničí na dráze nebo silničním okruhu viz. příloha část 1.
Závody rozhodné pro nominaci jsou:
domácí:
- MČR na dráze a silničním okruhu, MČR v půlmaratonu, maratonu

zahraniční:
- Evropský pohár v dráhovém rychlobruslení (dále jen EC) a vybrané zahraniční závody
Ukazatelem pro nominaci na maraton v rámci ME nebo MS, Masters ME a MS jsou závody
Českého poháru (včetně MČR v půlmaratonu nebo maratonu), Světového poháru (WIC),
Německého poháru (GIC), popř. pro kategorii Masters i menší zahraniční poháry (např.
v Německu, Rakousku apod.). – viz příloha část 2 a 3.
2.5
Dodatečná nominace
Závodník, který nesplní všechna nominační kritéria, ale který má zvláštní význam pro
reprezentaci ČR (např. pro plnění taktických plánů týmu, nebo je jinak velmi platný pro tým)
může být dodatečně nominován do reprezentace ČR na základě doporučení reprezentačních
trenérů.
2.6
Povinnosti kandidátů výběru
Kandidáti výběru se musí účastnit všech tréninků, soustředění a testů určených pro širší
reprezentaci vypsaných reprezentačními trenéry. Kandidát výběru je povinen respektovat
pokyny reprezentačních trenérů. V případě nemoci musí být závodník omluven z této akce
písemně s potvrzením ošetřujícího lékaře.
2.7
Pravidla výběru do reprezentace ČR
Výběr do reprezentace ČR navrhuje reprezentační trenér ve spolupráci s realizačním týmem
a je připomínkován a schválen předsednictvem ČSKB. Splnění jednotlivých nominačních
kritérií jsou nutnou, nikoli však automatickou podmínkou pro zařazení do reprezentačního
družstva.
2.8
Povinnosti reprezentačních trenérů
Reprezentační trenér (popř. asistent trenéra) je povinen vést řádnou dokumentaci o
závodnících. Tato dokumentace bude následně jedním z kritérií při konečném výběru do
reprezentace ČR. Po každém kvalifikačním závodě a popř. po tréninkovém kempu vypracuje
zprávu o plnění kritérií - doplní tabulku a popř. slovně vyznačí plnění taktických předem
zadaných úkolů a ohodnotí jednotlivé závodníky. Tyto informace by měly být dostupné všem
trenérům závodníků ve výběru.

Příloha: Nominační kritéria od roku 2016
Nominační kritéria jsou vydávána pro kalendářní rok 2016 a řídí se pravidly popsanými
v Koncepci výběru do reprezentace ČR v kolečkovém rychlobruslení. Pokud nedojde
k významné změně u zahraničních závodů EC, zůstávají nominační kritéria v platnosti i pro
další období, pokud nebude rozhodnuto jinak.
1. Nominační kritéria do reprezentace ČR na ME a MS - Dráha a silniční okruh (Track and
Road)
Tabulka kvalifikačních kritérií je vypracována vždy na jeden rok (s ohledem na výběr závodů).
1.1
Výběr kritérií
1.1.1. Pro dráhové závody a závody na silničním okruhu jsou kritéria rozdělena na krátké a
dlouhé tratě. V každém kvalifikačním závodě bude závodník posuzován zvlášť na krátkých
tratích a zvlášť na dlouhých tratích. Vždy se posuzují dvě tratě v každém závodě.
1.1.2 Pro sprintéry je nejkratší tratí 100 m, nejdelší 1000 m. Časovky (v závodech EC se jezdí
na 300 m) mají odlišný způsob hodnocení od závodů s hromadným startem – viz tabulka.
1.1.3 Pro dlouhé tratě budou závodníci hodnoceni vždy ve dvou nejdelších tratích daného
závodu. Pokud budou v rámci jednoho závodu více než dvě dlouhé tratě, pak se berou v
potaz dva nejlepší výsledky.
1.1.4 Závody na 300 m musí být měřeny elektronickou časomírou. Pokud není k dispozici,
musí být měření provedeno ručně v souladu se Soutěžním řádem ČSKB.

1.2
Kvalifikační kritéria
Povinná je účast na MČR na dráze a silničním okruhu. Povinná je účast na minimálně třech
závodech v zahraničí ze všech sledovaných závodů (viz tabulka kvalifikačních kritérií). Do
hodnocení se započítávají výsledky maximálně čtyř závodů v zahraničí. Pokud závodník
absolvuje víc než čtyři závody v zahraničí, počítají se mu pouze čtyři nejlépe ohodnocené
závody. Konečná nominace záleží na umístění závodníků v porovnání s konkurencí a je plně
v kompetenci reprezentačních trenérů. Kvalifikační kritéria jsou uvedena v tabulce.
Nedílnou součástí tohoto konceptu je Tabulka kvalifikačních kritérií.

Tabulka kvalifikačních kritérií – systém bodování:
Závodníci získávají určitý počet bodů podle umístění v daném závodě
Závody domácí:
Mistrovství ČR na dráze a silničním okruhu – body platí pro všechny věkové kategorie,
umístění platí pro hodnocení v rámci MČR (bez ohledu na umístění zahraničních účastníků)
1. místo v rámci MČR – 4 b.
2. místo v rámci MČR – 3 b.
3. místo v rámci MČR – 2 b.
4.místo v rámci MČR – 1 b.

Zahraniční závody:
Rozdělení bodového procentuálního hodnocení závodů Evropského poháru
3dráhy (FRA), Geisingen Int. (GER) nebo Gross-Gerau (GER)
do 12,00 % = 8 bodů
12,01-24,00 % = 6 b.
24,01-38 % = 4 b.
38,01-55,00 % = 2 b.
Heerde
do 19 % = 4 b.
19-34 % = 3 b.
34,01-45 % = 2 b.
45,01-55 % = 1 b.
Wörgl, Mechelen
do 13 % = 4 b.
13,01-26 % = 3 b.
26,01-38 % = 2 b.
38,01-55 % = 1 b.
Gera
do 12 % = 4 b.
12,01-24 % = 3 b.
24,01-36 % = 2 b.
36,01-50 % = 1 b.

Body se sčítají dle zásad uvedených v bodě 3.1

Bodování časovek na 100, 200, resp. 300 m
platné pro závody v ČR
300 m

Body

nejlepší čas + 0,1 sec.

4 body

nejlepší čas + 0,11-0,5 sec.

3 body

nejlepší čas + 0,51-0,9 sec.

2 body

nejlepší čas + 0,91-1,3 sec.

1 bod

platné pro závody v zahraničí
300 m
nejlepší čas + 0,39 sec.

4 body

nejlepší čas + 0,40-0,99 sec.

3 body

nejlepší čas + 1,00-1,49sec.

2 body

nejlepší čas + 1,50-1,99 sec.

1 bod

2. Nominační kritéria do reprezentace ČR pro maraton na ME a MS a pro další silniční
půlmaratony a maratony
2.1 Závodník, který se nominuje na dráhovou a silniční část ME a MS se automaticky účastní
maratonu.
2.2 Nominace pro jednotlivce na silniční maratony a půlmaratony v rámci ME a MS:
Určující pro nominaci jsou výsledky na závodech Českého poháru (včetně MČR
v půlmaratonu a maratonu), Světového poháru (WIC), Německého poháru (GIC).
Český pohár – pravidelné umístění do 3. místa v jednotlivých závodech ČP.
MČR půlmaraton a maraton – titul mistra ČR ve své kategorii (junB, junA, senioři)
Německý pohár a WIC – umístění do 15. místa v jednotlivém závodě.
Povinná je účast minimálně na dvou kvalitně obsazených zahraničních silničních
půlmaratonech nebo maratonech.

3. Nominační kritéria do reprezentace ČR pro silniční maraton na ME a MS MASTERS
Podmínkou účasti na ME/MS masters přiměřená výkonnost pro zajištění důstojné
reprezentace ČR. Nominaci schvaluje předsednictvo na základě zaslaných přihlášek zájemců.
Zájemci zasílají své přihlášky na sekretariát ČSKB.
ČSKB podporuje reprezentaci masters zapůjčením reprezentačního oblečení.

4. Závěr
Předložená koncepce výběru do reprezentace ČR nabývá platnosti dnem schválení
předsednictvem ČSKB.

