Kritéria nominace do reprezentace ČR
v discgolfu
ČL. I Reprezentační družstvo
Nominace do reprezentačního družstva pro daný kalendářní rok se vyhlašuje dle ratingu PDGA
platného k 31.12. předchozího roku dle těchto kritérií a podmínek:
1. Nominace se provádí pro každou kategorii zvlášť.
2. Do nominace může být zařazen pouze člen ČADG a zároveň PDGA, který je občanem ČR nebo
v ČR pobývá nejméně 2 roky.
3. Podmínkou pro nominaci hráče je, že během 18 měsíců před nominací odehraje na turnajích
PDGA alespoň 8 herních kol v rámci turnajů na 3 různých místech.
4. Nominaci oznamuje VR ČADG, nebo jí pověřená osoba prostřednictvím emailu, který pro tyto
účely hráč uvedl do registru členů ČADG na internetových stránkách idiscgolf.cz. Současně VR
zveřejní seznam nominovaných hráčů na stránkách idiscgolf.cz.
5. O nominaci rozhodne VR ČADG nejpozději 31.1. daného kalendářního roku.
6. Podmínkou pro zařazení do reprezentačního družstva je souhlas s podmínkami a pravidly
reprezentace a podpis smlouvy o reprezentaci.
7. Reprezentační družstvo se skládá z 20 hráčů. Počet reprezentantů může VR ČADG zvýšit.
8. Počet míst pro jednotlivé kategorie:
• MPO 8 míst
• FPO 2 místa
• MJ18 4 místa
• MJ15 2 místa
• MPM 3 místa
• FJ18 1 místo
9. Místa jsou rozdělena hráčům s nejvyšším ratingem splňujícím podmínky dané kategorie.
10. VR ČADG si vyhrazuje právo změnit počet nominovaných v jednotlivých kategoriích v případě,
že se nenaplní kapacita některé kategorie.

Čl. II Nominace na turnaje
Na soutěže (dále jen turnaje), u kterých je počet hráčů omezen nebo místa rezervována na základě
státní příslušnosti, nominaci provádí VR ČADG dle následujících pravidel a kritérií:
1. Rozhodný den pro nominaci na turnaj oznámí VR ČADG nejpozději 31.1. daného kalendářního
roku.
2. Nominaci jednotlivým reprezentantům oznámí VR ČADG, nebo jí pověřená osoba
prostřednictvím emailu, který pro tyto účely sportovec uvedl do registru členů ČADG na
internetových stránkách idiscgolf.cz.
3. O nominaci VR rozhodne a oznámí ji nejpozději do 15 dnů po rozhodném dni pro nominaci na
turnaj.
4. Nominace se provádí pro každou kategorii zvlášť.
5. V případě, že rezervovaná místa nejsou přímo přidělena určité kategorii, nebo konkrétnímu
sportovci, se počet míst pro kategorie, které místa sdílí, určí následovně:
• Jedno místo pro kategorie MPO, FPO, MJ18, MP40; tato místa jsou přidělena
reprezentantům v jednotlivých kategoriích s nejvyšším PDGA ratingem platným v
rozhodný den pro nominaci.

•

Zbylá místa jsou přidělena reprezentantům podle jejich ratingu PDGA platného k
rozhodnému dni pro nominaci na turnaj po odečtení „Referenčního ratingu“ (RR) pro
danou kategorii, viz příloha č. 1. Vyšší výsledek má vyšší váhu. Při rovnosti ratingu
rozhoduje lepší umístění na posledním MČR. Pokud nelze podle umístění na MČR
rozhodnout, o konečné nominaci rozhoduje VR ČADG.
6. V případě, že rezervovaná místa jsou přidělena určité kategorii, nebo konkrétnímu sportovci,
jsou tato místa rozdělena následovně:
• Kategoriím FPM a MPM mimo MP40 se místa přidělí dle nejvyššího ratingu k 31.12.
předešlého roku.
• Hráči, kterým jsou přidělena místa jmenovitě, mohou být nominováni na turnaj
pouze pokud jsou členy reprezentačního družstva. Ve výjimečných případech mohou
dodatečně požádat o zařazení do reprezentačního družstva VR ČADG. Toto se netýká
kategorií FP40 a starších a MP50 a starších.

Čl. III Povinnosti reprezentanta
1. Zdržet se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k poškození dobrého jména ČADG a jejích
partnerů.
2. Reprezentovat v souladu s požadavky ČADG a příslušné mezinárodní sportovní organizace
(WFDF, PDGA, PDGA Europe, EDGF, WADA).
3. Strpět antidopingovou zkoušku, zejména odběr vzorku moči nebo krve, vyžaduje-li ji ČADG
nebo příslušná mezinárodní sportovní organizace.
4. Aktivně se podílet na rozvoji discgolfu v ČR, zejména svou účastí na akcích pořádaných ČADG.
5. Dbát na zdravou životosprávu a jít tak příkladem.
6. Reprezentant je povinen řídit se pokyny ČADG, případně jí pověřenou osobou (kapitán
reprezentace, trenér reprezentace).
Výklad tohoto dokumentu je v kompetenci VR ČADG.

Příloha č. 1
Referenční rating podle kategorie
MPO
FPO
MJ18
970
900
940

MP40
940

MP50
900

FJ18
840

