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Nominační pravidla pro ME a MS 2023 Q  
Výchozí podmínky: 

o Směrnice C19 ČSJ  

o 15. - 25. 6. 2023 Optimist World Championships, Club Vela Ballena Alegre, ESP 

o 15. - 22. 7. 2023 European Championships, Kalamaria, GRE 

o Nominační závody by měly být ukončeny do konce května 2023  

o IODA kvóty: 

o MS: 5 míst bez ohledu na pohlaví 

o ME: 7 míst (3 chlapci a 4 dívky anebo 4 chlapci a 3 dívky) 

Pravidla: 

o Vstupní podmínky pro zařazení do nominace na MS a ME: 

o Uhrazení zálohy 10.000 Kč na transparentní účet Asociace lodní třídy Optimist z.s. 

v termínu do 31.1.2023 

o Nominační závody: 

1. 2° Youth Centenary Regatta, Riva del Garda, 9.-12. 3. 2023 

2. 41° Lake Garda Meeting, Riva del Garda, 6.-9. 4. 2023 

3. Dutch Youth Regatta, Workum, 18.-21. 5. 2023 

 

o Výpočet pořadí: 

o Každému závodníkovi se do žebříčku započtou dva závody, v nichž získal více 

logaritmických bodů (dle C19) 

▪ Všechny závody mají pro tento účel stejnou váhu (koeficient 1) 

▪ Logaritmické́ body budou určeny z absolutního (nikoliv redukovaného) 

pořadí. 

o Nominační závod se započítá, jestliže se odjedou alespoň čtyři rozjížďky. 

o Pokud se nepodaří odjet alespoň čtyři rozjížďky na prvním nominačním závodě, bude 

určen náhradní závod. Předpokládaným náhradním závodem je ČP na Rozkoši 

v termínu 6-8.5.2023. Konečné potvrzení náhradního závodu a určení jeho váhy 

(koeficient může být odlišný od primárních nominačních závodů) je v kompetenci SÚ, 

který v této věci rozhodne do 5 dnů po skončení první kvalifikace.  

o Pokud je nominační závod rozdělen na mladší a starší kategorii a tyto kategorie jezdí 

rozjížďky odděleně, počítají se do žebříku pouze výsledky starší kategorie.   

o Jestliže se odjede méně, než je plánovaný počet nominačních závodů, postupuje se 

dle směrnice C19 

o Trenér SPS má možnost nominace jednoho místa na MS nebo na ME, kterou finálně 

potvrdí KTM a SÚ. Takováto nominace může být udělena z objektivních důvodů 

závodníkovi/ici, kteří dlouhodobě výkonnostně patří mezi nejlepší. Hodnocení pořadí 

TOP závodníků si průběžně vede trenér na základě znalosti dovednosti dětí na 

vodách odpovídajících lokacím ME a MS (Garda, moře). 

o Dle pořadí v kvalifikaci závodníci (jejich zástupci) nahlásí, zda se zúčastní MS nebo 

ME. Při výběru se postupuje od nejlépe umístěného závodníka dál ke druhému, 
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třetím, čtvrtému atd., až do vyčerpání jednotlivých volných míst nebo do vyčerpání 

zájemců o účast. Zda se ME zúčastní 4 chlapci, nebo 4 dívky vyplyne dle kvalifikace a 

preferencí závodníků samo, podle toho, která kategorie bude zaplněna do počtu čtyř 

jako první. 


