
Nominační kritéria mládeže beach - 2019 

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. 

2/ Druhý a další tým dle NT 

Druhý tým žádnou záruku nemá, protože v případě dalšího spotu pro ČR určuje (popř. sestavuje) 

druhou dvojici manažer reprezentace mládeže. Stejné pravidlo platí pro třetí, resp. další týmy v těch 

případech, kdy budou volné spoty pro ČR. To samé se týká případu, pokud by se zranil některý 

z hráčů vítězů (prvního páru), nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemohl absolvovat přípravu či 

vrcholný mezinárodní šampionát. O složení prvního týmu v tomto případě opět rozhoduje MRM. 

Pokud se hráč z jakéhokoli důvodu nezúčastní NT/MČR (zranění, nemoc, povinnosti v "šestkové" 

reprezentaci popř. další závažné důvody dle posouzení MRM), může být nominován pouze na druhý a 

další spot, pokud ten bude volný pro ČR (v případě uplatnění RP u prvního páru, lze tím pádem 

takového hráče nominovat i do prvního spotu pro ČR). 

3/ Rozvazovací podmínky (RP) nominace: 

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

bodu 1 a 2 

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

manažer reprezentace mládeže (MRM) 

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

- nemoc či zranění 

- absence společné přípravy nominovaného týmu (min. 3 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 3týdenní přípravy před šampionátem, včetně plánovaných turnajů, a to nejpozději 

4 týdny před začátkem mezinárodního šampionátu. 

Výjimku v přípravě na vrcholný šampionát může udělit MRM pouze ve výjimečných 

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 

- start na minimálně 2 turnajích vybraných manažerem reprezentace mládeže MRM. Výběr 

turnajů MRM konzultuje s trenérem nominovaného týmu a společně hledají nejlepší řešení s 

ohledem na jeho kvalitu a načasování formy na vrcholný šampionát. Tato podmínka se 

vztahuje pouze na týmy, u kterých vyhodnotí MRM plánované přípravné turnaje jako zcela 

nevyhovující (bude v odpovědi na zaslaný 3týdenní plán závěrečné přípravy). V případě, že je 

vybraný turnaj MRM pro nominovaný tým finančně nedostupný, hradí náklady s ním spojené 

ČVS. MRM může udělit v přípravě nominovaného týmu výjimku, pokud má jeden z hráčů 

tohoto týmu možnost hrát WT s jiným spoluhráčem, avšak nezasáhne-li to významně do 



společné přípravy nominovaného týmu na mládežnický šampionát. V takovém případě musí 

být nominovaným týmem zajištěna adekvátní příprava druhého hráče z týmu na šampionát. 

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. 

5/ Charakteristika nominačního turnaje (NT) 

- Počet startujících týmů. NT budou mít napříč kategoriemi a pohlaví max. 6 týmů, přičemž 4 

týmy dle žebříčku ČVS, další 2 týmy dle výběru MRM.  

- maximální počet odehraných zápasů jednoho týmu na NT v jednom dni nebude vyšší než 4  

- stejně jako MČR, budou i NT vždy dvoudenní.  

- hraje se podle stejných pravidel, jaké budou na mezinárodním šampionátu, tzn. že pokud 

jsou povolení trenéři, budou povoleni i na NT, postupový klíč ze skupin při rovnosti bodů dle 

aktuálních pravidel FIVB pro mládežnické šampionáty, bude ještě upřesněno před samotným 

NT 

- k vítězství na NT je potřeba získat 2 body, resp. dvě "turnajová" vítězství dle následného 

systému: 

- první den se hrají zápasy ve skupinách a následně první 2 týmy z každé skupiny křížem 

semifinále, pak zápasy o umístění. Vítězný tým získává první bod. Do druhého dne postupují 

první 4 týmy, které hrají semifinále, nasazení dle umístění z předešlého dne (1 vs. 4, 2 vs. 3), 

následuje finále o další bod. V případě, že obě finále vyhraje jiný tým, sehrají vítězové spolu 

rozhodující zápas 

- první 4 týmy budou mít zajištěno ubytování, pokud bydlí dál než 50km od místa konání 

turnaje, neplatí pro periferii Prahy 

6/ Další ujednání: 

- složené týmy (hráči spolu trvale nehrající a netrénující) budou mít trenéra na vrcholné akci v 

podobě MRM, popřípadě o trenérovi tohoto týmu na vrcholné mezinárodní akci rozhoduje 

MRM, stejně tak jako o finální přípravě tohoto týmu (3 týdny před začátkem turnaje) 

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

reprezentanty pod vedením MRM, a to v období od ledna do července 2019 

- 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 trial kempům kmenoví trenéři jednotlivých týmů měnili 

cokoliv na tréninkovém a turnajovém plánu, které budou ovšem i letos odevzdávat MRM 

(nejpozději 4 týdny před začátkem mezinárodního šampionátu pošlou plán závěrečné 

3týdenní 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  

 



7/ 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 

3 a 4. 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. 


