
Nominační kritéria mládeže beach - 2020 

 

1/ Hlavní nominační kritéria  

Hlavním nominačním kritériem je vítězství na MČR/NOMINAČNÍM TURNAJI (NT). Vítězný tým má 

jistou nominaci na ME/MS/CCUP/OH se zárukou zaplacené vrcholné akce z rozpočtu ÚBV ČVS včetně 

trenéra. V případě konání NT a zároveň MČR dané kategorie před mezinárodním šampionátem, má s 

ohledem na nominaci prioritu NT.  

Kategorie U22, ME v Holandsku 3.-7.6. 

- o nominaci rozhodnou nominační turnaje pro 4 týmy, hrané v termínu 29.4.-1.5. 

-systém na 2 turnajová vítězství, 3 týmy dle žebříčku ČVS + 1 tým doplní MRM (manažer reprezentace 

mládeže). Přihlášky týmů do nominačního turnaje nejpozději do 20.4., čtvrtý tým bude doplněn MRM 

do 27.4. 

-1.nominační turnaj (semifinále 1-4, 2-3, pak finále) ve středu 29.4. 

-2.nominační turnaj (semifinále 1-3, 2-4, pak finále) ve čtvrtek 30.4. 

-finálový zápas (v případě dvou různých vítězů) v pátek 1.5. 

 -v případě zranění jednoho z nominovaných hráčů, či nemožnosti účasti na ME U22 z jakéhokoli 

důvodu, získává spot do tohoto turnaje poražený tým finálového dne (v případě dvou různých 

poražených finalistů pak rozhodne jejich vzájemný zápas, hraný nejpozději do 31.5.) 

-pokud získá ČR další spot do tohoto turnaje, o jeho nominaci rozhoduje MRM. Tento tým si však 

hradí cestovní náklady sám, včetně nákladů na svého trenéra. ČVS hradí pouze contribution fee 

(ubytování a stravu v main draw hotelu během konání turnaje pro 2 hráče a trenéra). 

Kategorie U18, ME v Turecku 8.-12.7. 

-v této kategorii budou od 1.února do 28.června probíhat tréninkové kempy (včetně MČR U18 v 

termínu 27.-28.6.), ze kterých budeme vybírat dvojice na ME U18. 

-reprezentační tým a trenéra nominovaného týmu na vrcholnou akci (ME) určuje MRM. 

-v případě zranění jednoho z nominovaných hráčů, nebo neúčasti z jakéhokoli důvodu, o nominaci 

náhradního týmu rozhoduje MRM. 

-pokud získá ČR další spot do tohoto turnaje, o jeho nominaci rozhoduje MRM. Tento tým si však 

hradí cestovní náklady sám, včetně nákladů na svého trenéra. ČVS hradí pouze contribution fee. 

Kategorie U20, ME v Brně 12.-16.8. 

-první spot do turnaje získává vítěz MČR U20 (hráno 11.-12.7.) 

-druhý spot do turnaje získává tým, který se nominuje na MS U19 (hráno 1.-3.7.) 



-o třetím spotu do tohoto turnaje rozhoduje MRM. 

-v případě zranění některého z nominovaných hráčů, nebo neúčasti z jakéhokoli důvodu, o nominaci 

náhradního týmu rozhoduje MRM.  

-nastane-li situace, že vítěz NT U19 vyhraje zároveň MČR U20, a to se stejným spoluhráčem, druhý 

tým, který postoupí vedle tohoto týmu na ME U20, bude finalista MČR U20. V případě vítězství 

jednoho hráče na NT U19 a zároveň na MČR U20 s jiným spoluhráčem, si tento hráč svého spoluhráče 

na ME U20 musí z těchto dvou vybrat (potencionální hráči/týmy toto nahlásí písemně na mail MRM 

před začátkem MČR U20, jinak o výběru z těchto dvou hráčů na ME U20 rozhoduje MRM). Druhý spot 

na ME U20 v tomto případě získává poražený finalista MČR U20.  

Kategorie U19, MS v Thajsku 1.-6.9. 

-o spotu na MS rozhodnou nominační turnaje pro 4 týmy v termínu 1.-3.7. 

-hrací systém je stejný jako u NT U22 

-turnaje se účastní vítěz MČR U18, dále 2 týmy dle žebříčku ČVS, 1 tým určí MRM 

-v případě, že vítězný tým z MČR U18 nebude usilovat společně o MS U19 a hráči vítězného týmu 

budou hrát NT s jinými/staršími spoluhráči, platí pravidlo 3 týmů dle žebříčku ČVS + 1 tým vybere 

MRM.  

-přihlášky na NT U19 do pondělí 29.6. 

-v případě dalšího spotu pro ČR na MS o nominaci rozhoduje MRM. Tento tým si hradí veškeré 

náklady sám, včetně nákladů na svého trenéra. ČVS hradí pouze contribution fee. 

2/ Rozvazovací podmínky (RP) nominace: 

- rozvazovací podmínky se týkají všech hráčů všech týmů, které splní nominační kritéria dle 

bodu 1 

- v případě rozvazovacích podmínek je odpovědnou osobou určující nominaci hráčů a týmů 

manažer reprezentace mládeže (MRM) 

3/ RP vstupují v platnost a účinnost automaticky v následujících případech: 

- nemoc či zranění 

- absence společné přípravy nominovaného týmu (min. 2 týdny před mezinárodním 

šampionátem) pod kontrolou manažera reprezentace mládeže (MRM). Společnou přípravou 

se rozumí společné tréninky a turnaje daného týmu v přípravném období před vrcholným 

šampionátem. Nominované týmy pošlou MRM mailem (premyslkubala@seznam.cz) plán 

závěrečné min. 2týdenní přípravy před šampionátem, včetně plánovaných turnajů, a to 

nejpozději 3 týdny před začátkem ME/MS. 

Výjimku v přípravě na vrcholný šampionát může udělit MRM pouze v případech, jako je např. 

start jednoho hráče z nominované dvojice na turnaji jiné mládežnické kategorie s jiným 

spoluhráčem, popř. účast na WT s jiným spoluhráčem. 



- Toto posoudí MRM, popř. pomůže s přípravou druhého hráče. Rozhodující slovo má však 

MRM a vyhodnotí-li, že nominovaný tým není schopen adekvátní společné přípravy na 

vrcholný šampionát, má právo uplatnit RP. 

4/ Další ujednání: 

- v rámci koncepce se ČVS zavazuje ke konání přípravných kempů popř. individuálních tréninků 

s reprezentanty pod vedením MRM, a to v období od února do srpna 2020 

- trenéři nominovaných týmů mají na vrcholných akcích placené náklady od ČVS a zároveň 

získávají trenérskou akreditaci na šampionát pouze v případě, že budou s MRM 

spolupracovat 

- z pohledu MRM není nutné, aby kvůli přípravným kempům kmenoví trenéři jednotlivých 

týmů měnili cokoliv na tréninkovém a turnajovém plánu, které budou ovšem i letos 

odevzdávat MRM (nejpozději 3 týdny před začátkem mezinárodního šampionátu pošlou plán 

závěrečné 2týdenní přípravy) 

- hlavním cílem MRM je maximální pomoc v technicko-taktické přípravě reprezentačních týmů 

na vrcholnou akci a úzká spolupráce s jejich trenéry 

- ÚBV ČVS zajistí nominovaným týmům účast na kempech se zahraniční účastí, popř. v 

zahraničí, eventuelně přispěje finanční částkou na takový kemp či zahraniční turnaj. Může se 

lišit v závislosti na místě konání turnaje či kempu, resp. na aktuálních možnostech svazu  

 

5/ Závěrem 

Na základě zkušeností z předešlých let se ukázalo, že nelze beze zbytku pokrýt veškeré skutečnosti, 

které mají na nominační proces podstatný vliv (změna termínů šampionátů, nemoci, zranění, klubové 

či reprezentační povinnosti na "šestkách", atp.). Pro tyto případy platí rozvazovací podmínky dle bodu 

2 a 3. V případě změny termínů šampionátů, musí být veškeré případné změny schváleny správní 

radou ČVS, stejně tak, pokud by došlo k výměně na postu MRM.  

S ohledem na situace, jako jsou např. povinnosti hráče v "šestkové reprezentaci", příprava hráče na 

šampionáty ve více věkových kategoriích popř. účast hráče na WT s jiným spoluhráčem, nebo další 

závažné důvody dle posouzení MRM, má MRM právo v takovém případě udělit v přípravě na 

šampionát výjimku. 


