
 

 

 
 

ISA WORLD SURFING GAMES 2023  
EL SALVADOR 

Nominační kritéria 

Preambule 

International Surfing Association (ISA) pořádá každoročně závody World Surfing Games 

(WSG), kterých se mohou účastnit týmy všech členských zemí. Pro rok 2023 byl pro konání 

tohoto závodu předběžně vybrán El Salvador. Přesný termín nebyl zatím stanoven, ale dá se 

očekávat, že bude na konci května 2023. WSG 2023 budou zároveň primárním kvalifikačním 

závodem pro Olympijské hry 2024 v Paříži.  

 

Český svaz surfingu (ČSS), jakožto organizátor Česko-slovenského poháru v surfingu (ČSPS) 

a Česká federace stand up paddle (ČFSUP), jakožto zástupce českého surfingu u ISA 

společně stanovují tato nominační kritéria pro účast na WSG 2023: 

1. Nominační závody 
1.1. O nominaci do reprezentačního týmu rozhodne výkonný výbor ČSS na základě 

umístění na dvou nominačních závodech, které jsou součástí ČSPS 2022-2023: 

 

● Caparica Czech Surf Open 2022 (CCSO 2022), Costa da Caparica, 

Portugalsko, 24.9. - 27.9.2022, 

● Bali Big Wejf 5 (BBW5), Green Bowl Beach, Bali, Indonésie, 27.12.2022 - 

2.1.2023. 

 

1.2. Nominováni budou závodnice a závodníci s českým občanstvím, kteří se v těchto 

závodech umístí na prvním a druhém místě v celkovém pořadí. 

1.3. Pokud se na prvním nebo druhém místě na BBW5 umístí závodnice nebo závodníci, 

kteří se již kvalifikovali svým výsledkem v CCSO 2022, bude nominován další 

závodník nebo závodnice v pořadí na BBW5. 

1.4. Pokud někteří ze závodníků nebo závodnic odmítnou svou nominaci nebo jim 

nominace bude odebrána, bude nominován další závodník nebo závodnice v pořadí 

závodu, ve kterém se nominoval závodník nebo závodnice, kteří nominaci odmítli, 

nebo jim byla odebrána. 

1.5. Nominace může být závodníkovi nebo závodnici odebrána rozhodnutím výkonného 

výboru ČSS, pokud nesplní požadavky bodu 2.3 nebo pokud svým chováním a 

vystupováním bude poškozovat dobré jméno ČSS a ČFSUP.  

  



 

2. Reprezentační tým 
2.1. WSG se účastní týmy složené ze tří mužů a tří žen z každé země. Na základě výše 

uvedených kritérií bude nominován tým složený ze čtyř mužů a čtyř žen, kdy do 

dějiště závodu odcestuje v každé kategorii jeden náhradník. 

2.2. Náhradník bude určen hlavním trenérem reprezentace ze závodnic a závodníků, kteří 

se nominovali z horší pozice v nominačním závodě, a to s ohledem na jejich celkové 

postavení v průběžném pořadí ČPS a jejich aktuální formu.  

2.3. Nominovaní závodníci a závodnice se musí zúčastnit alespoň dvou ze tří závodů 

ČSPS 2022-2023, které se budou konat před WSG 2023. Nominovaný závodník, 

který by se z objektivních důvodů nemohl druhého závodu účastnit, musí tento svůj 

důvod doložit hlavnímu trenérovi reprezentace, jinak mu bude nominace odebrána. 

 

 

 

V Praze dne 29.7.2022 

 

 

 
Český svaz surfingu, z.s. 

 
Česká Federace Stand Up Paddle, spolek 

 


