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1. března 2022 
 
 

Nominační kritéria do výběru Prahy na ODM2022 v Olomouci 
 
Každý kraj nominuje do výběru 4 plavce a plavkyně zvlášť z ročníků 2008, 2009, 2010. 
 

1) jsou automaticky nominováni medailisté ze ZMČR 2021 (pozor u žáků 2008) 
 

2008  Hrdlička Štěpán MoP 3. 100P 
 Mitka Daniel  MoP 1. 100M, 3. 100VZ, 3. 200VZ 

Štverák Jakub  Boh 2. 400VZ, 2. 1500VZ (neplave se na ODM) 
Teodoris Kostas MoP 3. 200M 

 
 Kožená Adriana USK 3. 200VZ 
 Škopová Karla  Boh 3. 100Z 
 Vobořilová Lucie MoP 2. 100M 
 

2009 Pilát Václav  Olymp 3. 1500VZ (na ODM neplave!) = ne autonominace 
 Plecer Adam  SkASC 3. 200Z 
 
2)  Na volná místa budou vybráni plavci dle FINA bodů v roce 2022 do termínu uzávěrky  
(10. 4.). Do žebříčku budou započítáni nejvýše 2 plavci do jednoho plaveckého způsobu (u VZ 
50+100 a 200+400 zvlášť) a z nich se vyberou nejvýše umístění plavci dle ročníkového 
žebříčku ČSPS. 
Následná nominace do disciplín se provádí obdobně jako liga. Z nominovaných plavců se 
nejprve nominuje do disciplín s největší šancí na finálové umístění a následně se obsadí 
ostatní disciplíny dle omezení dané rozpisem soutěže (Každý závodník smí v jednom 
soutěžním půldnu startovat pouze ve 2 disciplínách jednotlivců a v jedné štafetě). 
POZOR! Pokud se mezi žáky 2008 objeví další plavec špičkové výkonnosti (= 1. 
v celorepublikovém žebříčku od 1.12. do 30.4.), pak nahradí hůře postaveného na žebříčku 
s bronzovou ze ZMČR2021. 
 

Pozn.:  Vybraní sportovci se musí zúčastnit celé ODM 26.- 30. 6. a v případě nominace do více 
sportovních odvětví se rozhodnout jen pro jedno. Sportovci musí mít trvalé bydliště na území 
hl. m. Prahy. Je potřeba vyřešit nejpozději do 10. 5. Jinak pojede další v pořadí. 
 
3) Nominace trenérů: 1. trenér a vedoucí výpravy bude Martin Břenda, vedoucí Krajského 
SCM II. Další trenéři budou osloveni: 2. nejlépe bodovaného plavce dle FINA bodů,  
3. nejpočetnější oddíl/klub. 
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