
Kritéria – pro nominaci na HME 2020 v Polsku  

 
 

Tento nominační systém se vyznačuje stanovenými kritérii spolu s kontrolou úrovně 

výkonnosti (limity). Konstatuji, že dosavadní uplatňovaný nominační systém se s ohledem na 

některé dosažené výsledky osvědčil a bude uplatňován i v dalším období, tedy i pro účast 

našich reprezentantů na HME 10 m v Polsku březen 2020. Zaměřit se na zvýšení výkonnosti 

střelců pistolových disciplín, ve všech kategoriích s cílem dosáhnou konkurenceschopnosti již 

v roce 2020 (HME, JMS a OH). Ke splnění tohoto úkolu využít i některé vrcholné soutěže, ve 

kterých může být poskytnuta příležitost perspektivním mladším střelcům, kteří se k níže 

uvedeným podmínkám svými výkony přiblížili, ale nesplnili nominační kritéria. Proto 

konstatuji, že mimo přehledného nominačního systému je nutné včlenit do rozhodovacího 

procesu ještě i tzv. „lidský faktor“.  

 

 
Konkrétní nastavení nominačního systému musí respektovat některé objektivní 

skutečnosti. Je to ekonomická náročnost účasti na HME a dalších závodech. Na HME 

v Polsku se budou získávat kvalifikační místa pro OH. 

 

 

Tyto všechny výše uvedené skutečnosti vedou trenéry reprezentace k nastavení 

náročnějších podmínek pro účast na tomto HME, a dalších závodech. Reprezentanti budou 

nominováni v souladu s níže uvedenými kritérii, která jsou časově rozložena do období na 

určených soutěžích v roce 2020 – vše viz níže: 

 

 

1) Na Nominačních kontrolní závod v Plzni v lednu 2020, budou startovat 

v pistolových disciplínách sportovci, nominovaní reprezentačním trenérem pistolových 

disciplín a to skupiny „A“, „B“, „C“ a vybraní sportovci kategorie „M“, případně další.  

 
2) Na MZ IWK Mnichov a MZ Meyton Cup Innsbruck 2020 budou 

v pistolových disciplínách startovat sportovci (výhradně ze skupiny nominovaných 

sportovců) v celkovém počtu nejvýše 4 závodníků v každé disciplíně a kategorii. Pořadí 

závodníků bude určeno jejich výsledky z Nominačních kontrolních závodů v lednu v 

Plzni. Jednoho sportovce v každé disciplíně může nominovat dle vlastního uvážení 

reprezentační trenér pistolových disciplín, u dalších sportovců je podmínkou k nominaci 

na MZ v Mnichově a Innsbrucku, alespoň dosažení úrovně níže uvedeného limitu „B“:  

 

 Vz.Pi. M   575 bodů   

 Vz.Pi. Ž     568 bodů   

 Vz.Pi. Jun   567 bodů  

 Vz.Pi. Jky   562 bodů 

   
Poznámka: V případě, že budou mít závodníci shodný výsledek – například na čtvrté až šesté pozici, bude 

pro nominaci na MZ rozhodovat výkon, který byl dosažen na prvním startu v případě dvou startů na 

Nominačních KZ. Pokud bude reprezentant na tomto závodě startovat pouze jednou až v druhém závodě, 

bude tento start posuzován jako start první.   

 



3) Na HME 2020 v Polsku budou v pistolových disciplínách startovat sportovci, kteří na 

soutěži Nominační kontrolní závody v lednu Plzni, IWK Mnichov a Meyton Cup splní 

určený limit. Dále mohou případně na HME startovat sportovci, kteří jsou perspektivní 

pro účast na vrcholných soutěžích v horizontu následujícího olympijského cyklu 

(nastartování procesu vedoucího ke zvýšení konkurenceschopnosti). Návrh na vyslání 

perspektivních závodníků podává Komisi pro řízení reprezentace státní trenér, který 

o tomto návrhu nominace informuje trenérskou radu.  

 

 

4) Limity pro účast na HME 2020: 

 

 

Pro možnost startu na HME v Polsku je určen limit „A“ pro jednotlivé kategorie 

a disciplíny takto: 

 

Vz.Pi. M   580 bodů   

Vz.Pi. Ž   576 bodů     

Vz.Pi. Jun.   574 bodů     

Vz.Pi. Jky   567 bodů     

 
 

Tyto limity je možné plnit na následujících závodech: 

 

Meyton Cup AUT             leden 2020   

IWK Mnichov GER    leden 2020  

 

 
Limit je nutné splnit alespoň dvakrát, při možnosti čtyř startů (na dvou MZ jsou vždy dva 

závody). Při splnění limitu (2x) na těchto určených soutěžích má reprezentant jistou 

nominaci na HME.  

 
Poznámka: V případě, že limit splní větší počet reprezentantů (např. čtyři), pro účast na HME bude 

rozhodující výkon, který byl dosažen při prvním startu na závodech v zahraničí. Pokud i tento výsledek bude 

shodný, bude to součet dvou prvních startů, a to Meyton Cup a IWK v Mnichově. Pokud nerozhodne ani 

tato varianta, předloží návrh s odůvodněním navrhovaného reprezentanta či dalším možným řešením 

reprezentační trenér, informuje trenérskou radu své disciplíny a poté předloží KŘR. Jednoho sportovce 

v každé disciplíně může nominovat dle vlastního uvážení reprezentační trenér pistolových disciplín. O 

případném startu na ME bez předchozího splnění limitu rozhodne Komise řízení reprezentace na základě 

případného návrhu státního trenéra.   

       

 

 

 

      
     V Liberci 10.12.2019                                         Reprezentační trenér pistolových disciplín 

 

 

                                                                                                   Břetislav Putna 


