
Nominační kritéria reprezentantů pro Deaflympijské hry  

Preambule  

Nominační kritéria zohledňují účast a výsledky reprezentace v daných sportech na 
předcházejících světových soutěžích, bere v úvahu náročnost kritérii Světové sportovní organizace 
neslyšících (dále jen ICSD), včetně regionálních sportovních organizací (v Evropě EDSO) a 
mezinárodních sportovních federací neslyšících (dále jen MF) v jednotlivých sportech a umožňuje 
nominaci reprezentantů s aktuálně nejvyšší sportovní výkonnosti na Deaflympijské Hry (dále jen DH) 

ICSD ve spolupráci s MF stanovil kvóty pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny a 
formuloval kvalifikační systémy a kritéria, jejichž splnění je podmínkou nominace a startu na DH. 

Kritéria jsou kontrolovatelná a v případě nedohledání výsledků ze strany sekretariátu ČSNS je 
nutné doložení daných výsledků ze sekcí sportů ČSNS. 

Doba platnosti kritérií je minimálně čtyřletá počínaje dnem schválení Výkonným výborem 
ČSNS (dále jen VV) dne 7. 5. 2020 a platí nejméně do 31. 12. 2024 

1. Zásady nominace: 

1. Sportovní sekce, jejichž sporty a disciplíny jsou zařazeny do programu DH, navrhují 
jmenovitou nominaci na základě splnění kritéria ICSD a příslušných MF a těchto 
nominačních kritérií. 

2. Ve shodě s řády a pravidly ICSD a MF jsou na DH vysláni reprezentanti s vysokou sportovní 
výkonností, kterou prokázali na předchozích vrcholných soutěžích. 

3. Časový harmonogram požadovaných materiálů a údajů nutných pro podání jmenovité 
přihlášky do soutěží a závodů na DH vychází z termínu určených pořadatelem DH (ICSD) a 
sekretariátem ČSNS, které jsou pro něj závazné a vycházejí ze zajištění dopravy, 
společného oblečení atd. 

4. Sportovní sekce ČSNS zodpovídají za průběh deaflympijské přípravy a sportovní výkonnost 
nominovaných reprezentantů 

5. Sportovní sekce si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, odsouhlasená VV ČSNS, 
podle kterých připravují návrh jmenovité nominace sportovců pro Český Deaflympijský 
tým.  

2. Možností získání kvalifikačních míst na DH: 

1. Reprezentant se může nominovat splněním kvalifikačních kritérii stanovených ICSD na 
základě rozhodnutí VV.  

2. Reprezentanti musí splnit jako dosud kvalifikační kritéria, stanovená ČSNS, to je 
předpoklad umístění do 1.poloviny startovního pole na DH maximálně do 16. místa. V 
měřitelných sportech na základě výkonů takto: 
 
V měřitelných sportech   

  2.1. 1          Kategorie I.              (Splnění nominace) 
 
výkon shodný nebo lepší než sportovci do 8. místa v posledních DH, MS, ME v průběhu posledních 4 
let v 1. polovině startovního pole) či v průběhu posledních čtyř let na závodech SP, EP.  
 
       2.1.2. Kategorie 2.  Nominace dle schválení VV ČSNS dle efektivnosti, výkonnosti, ekonomiky)  



 
výkon shodný nebo lepší než sportovci do 16. místa v posledních DH, MS, ME, v průběhu posledních 4 
let v 1. polovině startovního pole) či v průběhu posledních čtyř let na závodech SP, EP 
 

V neměřitelných sportech kategorie 1. (Přímá nominace) 
 

a) výsledek shodný nebo lepší než sportovci do 8. místa v posledních DH, MS, SP (ME-dospělých 
v případě, že úroveň ME je co do výkonnosti rovnocenná s DH) v průběhu posledních 4 let v 1. 
polovině startovního pole   

b) Nejméně 2 vítězství nad závodníkem (závodníky), kteří se posledních DH nebo MS dospělých 
(nebo ME dospělých v případě, že úroveň ME, je co do výkonnosti rovnocenná s DH) umístili 
do 8.místa v 1.polovině startovního pole. Uznatelné jsou i výsledky v závodech SP, EP.  Každý 
nominační výkon platí 4 roky od data 2.vítězství 
 

 
Kategorie 2. (Nominace dle schválení VV ČSNS dle efektivnosti, výkonnosti, ekonomiky)  
 

a) výsledek shodný nebo lepší než sportovci do 16. místa v posledních DH, MS (ME-dospělých v 
případě, že úroveň ME je co do výkonnosti rovnocenná s DH) v průběhu posledních 4 let v 1. 
polovině startovního pole   

b)  Nejméně 2 vítězství nad závodníkem (závodníky), kteří se posledních DH nebo MS dospělých 
(nebo ME-dospělých v případě, že úroveň ME   je co do výkonnosti rovnocenná s DH) umístili 
do 16.místa v 1.polovině startovního pole. Uznatelné jsou i výsledky v závodech SP, EP.  Každý 
nominační výkon platí 4 roky od data 2.vítězství 

 
 

3. Reprezentant se může kvalifikovat, když sportovní sekce ČSNS navrhne nominaci svých 
aktuálně nejlepších reprezentantů na základě splnění kvalifikačních podmínek ČSNS i   
příslušné mezinárodní federace, tj. světové ICSD či regionální EDSO.  
 
4, V případě kolize např. většího množství sportovců, kteří splnili kvalifikační kritéria 
rozhoduje Výkonný výbor ČSNS na základě návrhu příslušné sekce-STK sportů, kterých se 
to týká.  
 
5. Reprezentanti mohou být k účasti na DH pozváni také rozhodnutím VV ČSNS ve 
sportech, ve kterých mají potenciál vynikajícího umístění do 1.poloviny startovního pole. 
Jedná se o „nové“ sportovce, kteří  

 a) neměli možnost v 4. letém období mezi DH se zúčastnit a prokázat výkonnost  
     na MS či ME. 
 b) mají vynikající výsledky mezi „zdravými“ sportovci a chybí jen porovnání se SP  
     sportovci 
 

6. Reprezentanti se můžou zúčastnit DH na základě pozvání ICSD, úspěšné deaflympijské 
kvalifikace, kdy je z různých důvodů (např. diskvalifikace, nebo zákazu účasti), nutné 
doplnit počty účastníků. Rozhodnutí o přijetí nabídky ICSD je na VV ČSNS   
 



7. Konečné rozhodnutí o nominaci přísluší VV ČSNS na základě aktuálního komplexního 
hodnocení.  

 

Finální nominace Českého deaflympijského týmu: 

1. Nominační kritéria a zásady umožňují start nejlepším reprezentantům, kteří prokazují 
aktuálně vysokou sportovní výkonnost a kteří mají reálné předpoklady uspět ve světové 
špičce 

2. Pro zařazení do finální nominace může být také přihlédnuto k aktuálnímu mimořádnému 
výsledku, či prokázané výkonnosti (viz. 2.5.) 

3. Na DH nemohou být nominováni reprezentanti a doprovody kteří: 
-     neuhradili členské příspěvky ČSNS 
-     nepodepsali s ČSNS „Smlouvu s reprezentantem“ včetně přílohy  
-     nepodepsali s ČSNS „Etický kodex člena Českého deaflympijského týmu“  
-     zásadním způsobem porušili sportovní pravidla, pravidla o dopingu a zásady fair   
       play 

4. Finální jmenovitou nominaci schvaluje Výkonný výbor ČSNS 
 


