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 Praha 19. listopadu 2015 
 KT/32/15 
 
 
Věc : Nominace na vybrané mezinárodní soutěže ve skocích na trampolíně ve 2.pololetí 2015. 
 
 
A. Mistrovství světa, Odense, Dánsko - 22.-30.11.2015 - senioři FIG A 

jednotlivci : na náklady KT ČGF (limit střed) Zita Frydrychová, Naim Ashhab, Martin Pelc, 
Adam Sült 
na vlastní / alternativní náklady (viz příloha) (limit základ) Kryštof Bäumelt 

synchronní dvojice : Naim Ashhab / Adam Sült 
 
V případě dosažení následujícího výsledku, a to zároveň při umístění v první polovině 
startovního pole, uhradí KT ČGF příslušným závodníkům (jednotlivcům, členům synchronního 
páru nebo družstva) 50% nákladů (při vícenásobném plnění pouze 1x 50%) - Kryštof Bäumelt : 

 jednotlivci - umístění do 16.místa včetně (po semifinále) 

 synchronní dvojice - postup do finále 

 družstvo - umístění do 8.místa včetně 
 

Úhrada nákladů na dopravu letadlem na MS včetně souvisejících dalších nákladů (transfer Kodaň-
Odense a zpět, apod. : na vlastní náklady účastníků, KT ČGF přispěje částkou ve výši plánovaných 
nákladů na osobu při dopravě osobními auty (3‘000 Kč).  

 
Základní zásady pro nominaci na OH nebo pro postup do 2.kola OH kvalifikace ve vazbě na 
MS 2015 : 
 pokud závodník vybojuje přímý postup na OH již v prvním kole olympijské kvalifikace, 

bude mít při OH nominaci přednost (podmínkou je udržení nebo růst výkonnosti) 
 pokud závodník vybojuje postup do 2.kola OH kvalifikace a splní zároveň alespoň limit 

střed, bude mít při nominaci do 2.kola OH kvalifikace přednost (podmínkou je udržení 
nebo růst výkonnosti) 

 
Základní zásady pro nominaci na Světové hry 2017 a případnou testovací soutěž pro SH ve 
vazbě na MS 2015 : 
 účast na vlastní náklady (pořadatel SH zpravidla hradí pobytové náklady závodníků) 
 nominace bude stanovena podle pořadí plnění výkonnostních limitů v roce 2016, při 

neplnění základního limitu, případně neplnění limitu střed může být účast odřeknuta. 
Splnění limitu není zárukou nominace 

 při existenci více párů se srovnatelnou výkonností může být lepší nominován na 
Světové hry a horší na testovací soutěž 

 
B. Světové hry mládeže, Odense, Dánsko – 30.11.-7.12.2015 - akce na vlastní náklady 

účastníků podle KT/20/15 ze dne 25.08.2015 : 
11-12 : jednotlivci - Anna Tyllerová 
13-14 : jednotlivci - Šárka Korbelová, Adam Michalko 
 synchronní dvojice : Šárka Korbelová / Anna Tylerová  
15-16 : jednotlivci - Denisa Lichtágová 
17-18 : jednotlivci - Karolína Dolejšová, Lukáš Majer 
 synchronní dvojice - Karolína Dolejšová / Denisa Lichtágová 



 KT/32/15 

 
Snížení výkonnosti, nedostatečná příprava (speciální příprava na trampolíně, obecná příprava 
včetně kondiční přípravy), apod. mohou mít za následek zrušení nominace.  
 
 
Schváleno KT ČGF. 
 
 
 
 
 ing. Vladimír  Z e m a n  v.r. 
 předseda KT ČGF 


