
 

Nominační kritéria pro JEC 26.–29. 9. 2019 Vogue, Francie 

 

Juniorský evropský pohár je další kvalitně obsazovaná mezinárodní akce pro kategorie juniorů a staršího  

dorostu. Smyslem účasti je získání mezinárodních zkušeností na reprezentační úrovni. Letos se bude závodit ve sprintu, 

na klasické trati a ve štafetách. Startovat může maximálně po 6 závodnících v kategoriích D18, D20, H18 a H20 a 4 

štafety v kategorii D18/20 a H18/20.  

Do týmu ČR bude nominováno celkem 8 závodnic v kategoriích D18 a D20 a celkem 8 závodníků v kategoriích H18 a 

H20.  

 

Na JEC 2019 budou nominováni závodníci ročníku 2000 a mladší následovně: 

 

kategorie D20 a D18: 

 

 

1) první dvě nejlepší závodnice kategorie D20 v celkovém hodnocení žebříčku A k 14. 9. tj. po ŽA sprint VLI, 

pokud jsou ročníku 2000 

2) první dvě nejlepší závodnice kategorie D18 v celkovém hodnocení žebříčku A k 14. 9. tj. po ŽA sprint VLI 

3) ostatní závodnice do celkového počtu 8 v kategoriích D20 a D18 budou nominovány na základě: 

a) výkonů v průběhu celé sezóny 2019 

b) aktuální formy (podzim 2019) 

c) přístupu, aktivity a obecné trénovanosti 

 

Rozdělení závodnic do kategorií D18 a D20 bude součástí rozhodnutí nominace. 

Na akci mohou být do kategorie D18 nominovány i závodnice kat. D16 ročníku 2003.   

 

kategorie H20 a H18: 

 

1) první dva nejlepší závodníci kategorie H20 v celkovém hodnocení žebříčku A k 14. 9. tj. po ŽA sprint VLI, pokud 

jsou ročníku 2000 

2) první dva nejlepší závodníci kategorie H18 v celkovém hodnocení žebříčku A k 14. 9. tj. po ŽA sprint VLI 

3) ostatní závodníci do celkového počtu 8 v kategoriích H20 a H18 budou nominováni na základě: 

a) výkonů v průběhu celé sezóny 2019 

b) aktuální formy (podzim 2019) 

c) přístupu, aktivity a obecné trénovanosti 

 

Rozdělení závodníků do kategorií H18 a H20 bude součástí rozhodnutí nominace. 

Na akci mohou být do kategorie H18 nominováni i závodníci kat. H16 ročníku 2003.   

 

 

 

Poznámky: 

 

- nominace bude oznámena do 17. 9. 2019 včetně. 

- nominaci schvaluje komise reprezentace. 

 

  

 

29. 7. 2019 

Pavel Košárek – trenér JRD 

Marek Cahel – ústřední trenér mládeže 

Zdeněk Zuzánek – předseda komise reprezentace     

      


