Výňatek ze Sportovně-technických směrnic 2022:
3.1.

JUNIOŘI – REPREZENTACE

1. Reprezentaci České republiky v kolové juniorů na Mistrovství Evropy juniorů (MEJ), popř. na jiných
mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.
K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na
podporu návrhu reprezentačních trenérů určeny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.
2. Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.
3. V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet
nominačních bodů ze všech turnajů, rozhoduje o konečném pořadí pro start na MEJ (i náhradní
dvojice) lepší umístění ve finále Mistrovství ČR juniorů.
4. Mezi nominační turnaje juniorů jsou zařazeny tři turnaje I. Ligy juniorů (I.LJ) a finále Mistrovství České
republiky.
NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy juniorů:
Každé kolo I. Ligy juniorů
Mistrovství ČR juniorů
1. místo
7 bodů
1. místo
14 bodů
2. místo
6 bodů
2. místo
12 bodů
3. místo
5 bodů
3. místo
10 bodů
4. místo
4 body
4. místo
8 bodů
5. místo
3 body
5. místo
6 bodů
6. místo
2 body
6. místo
4 body
7. místo
1 bod

3.1.

JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

1. V turnaji o titul „Mistr České republiky v kolové juniorů“ startuje 6 družstev, která postoupila z I. Ligy
juniorů nebo prvních 5 družstev z I. Ligy juniorů a družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo
nekvalifikovalo z I. Ligy juniorů.
Pořadatel nemusí využít možnosti startu družstva pořadatele.
2. Při pořádání společného Mistrovství ČR s krasojízdou družstva odehrají ve finále předkolo MČR ve
dvou skupinách každý s každým.
Družstva jsou nasazena do dvou skupin „A“ a „B“ po třech družstvech, to střídavě v pořadí podle
umístění v I. Lize juniorů.
Skupina „A“:
Skupina „B“:
družstvo na 1. místě v I. Lize
družstvo na 2. místě v I. Lize
družstvo na 3. místě v I. Lize
družstvo na 4. místě v I. Lize
družstvo na 5. místě v I. Lize
družstvo na 6. místě v I. Lize nebo pořadatel.
Pořadí ve skupinách se určí podle získaného počtu bodů. V případě shodného bodového zisku
rozhodují vzájemná utkání. V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový
výsledek z celé skupiny. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M
údery.
Družstva na 3. místech ve skupinách se utkají v jednom utkání o celkové 5. až 6. místo v MČR.
V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery.
O postup do finále se utkají v jednom utkání:
družstvo na 1. místě skupiny „A“ s družstvem na 2. místě skupiny „B“
družstvo na 1. místě skupiny „B“ s družstvem na 2. místě skupiny „A
Poražená družstva se utkají v jednom utkání o celkové 3. místo v MČR.
V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery.
Vítězná družstva se utkají v jednom utkání o celkové 1. místo a Mistra ČR.
V případě shodného bodového zisku odehrají družstva rozhodující utkání (1x6 minut), při shodném
bodovém zisku se ihned provedou 4M údery.
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2. Při pořádání samostatného Mistrovství ČR v kolové družstva odehrají ve finále předkolo MČR
turnajovým způsobem každý s každým.
Pořadí v tomto předkole se určí podle získaného počtu bodů. V případě shodného bodového zisku
rozhoduje vzájemné utkání. V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije
brankový výsledek z celého předkola. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi
sebou 4M údery. Tím je určeno pořadí družstev na 1. až 6. místě.
Družstva na 3. místě a na 4. místě z předkola se utkají ve druhém utkání o celkové 3. a 4. místo v
Mistrovství České republiky, ke kterému se započítá výsledek těchto družstev z předkola.
V případě shodného bodového zisku po druhém utkání se ihned provedou 4M údery.
Družstva na 1. místě a na 2. místě z předkola se utkají ve druhém utkání o titul „Mistr České
republiky“, ke kterému se započítá výsledek těchto družstev z předkola. V případě shodného
bodového zisku po druhém utkání odehrají družstva rozhodující utkání (1x6 minut), při shodném
bodovém zisku se následně provedou 4M údery.
Poznámka:
✓ Mistrovství České republiky v sálové cyklistice se koná společné pro kolovou a krasojízdu, případně
samostatně pro kolovou a samostatně pro krasojízdu.
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