
Kvalifikace MD na Zimní olympijské hry 2018 

 (schválil VV ČSC) 

V současné době platí, že na ZOH 2018 v kategorii MD se účastní 8 týmů a jelikož jeden tým bude 

pořadatelská země, pro ostatní svět zbývá 7 účastnických míst. Ty obdrží týmy dle získaných bodu na 

WMDCC 2016 a 2017, přičemž nyní platí, že na těchto WMDCC bude „bodovat“ prvních 12 týmů. 

Takže pro ČSC ohledně účasti na ZOH v kategorii MD mohou nastat tyto situace: 

1. ČR se přímo kvalifikuje na ZOH pomocí získaných bodů na WMDCC a body získá jeden tým 

2. ČR se přímo kvalifikuje na ZOH pomocí získaných bodů na WMDCC a body získají dva týmy 

3. ČR se přímo kvalifikuje na ZOH pomocí získaných bodů na WMDCC, ale tým/y se mezitím 

„rozpadly“. 

Kdo pojede na ZOH 2018 v kategorii MD? 

1) Pro 1. situaci by platilo (získáme dostatek bodů na WMDCC a na ZOH 2018 se kvalifikujeme): 

ZOH 2018 v kategorii MD se účastní tým, který získal body na WMDCC a to na WMDCC 2016 

nebo WMDCC 2017.  

Tým musí splnit „identifikaci týmů“ z WMDCC, tj. že oba dva hráči z týmu hráli na WMDCC 

2016 nebo WMDCC 2017 (kde získali body do kvalifikace). 

Pokud by tento tým nesplnil „identifikaci týmu“, platí bod číslo 3) 

 

2) Pro 2. situaci by platilo (získáme dostatek bodů na WMDCC a na ZOH 2018 se kvalifikujeme): 

ZOH 2018 v kategorii MD se účastní tým, který získal body na WMDCC a to na WMDCC 2016 

nebo WMDCC 2017. Pokud body získají dva týmy, sehrají spolu kvalifikační turnaj ČSC o ZOH 

2018 v kategorii MD a to bez ohledu na to, kolik bodů který tým získal.  

Vítěz tohoto Kvalifikačního turnaje ČSC získá právo účasti na ZOH 2018 v kategorii MD. 

Případný kvalifikační turnaj by se skládal ze vzájemného utkání na tři vítězství v termínu po 

posledním WMDCC 2017 – říjen/listopad 2017 (dle schváleného HŘ Kvalifikačního turnaje 

ČSC o ME, MS nebo ZOH MUŽŮ A ŽEN). Tým musí splnit „identifikaci týmů“ z WMDCC, tj. že 

oba dva hráči z týmu hráli na WMDCC 2016 nebo WMDCC 2017 (kde získali body do 

kvalifikace). Pokud by jeden tým nesplnil „identifikaci týmu“, pak právo účasti získává 

automaticky druhý tým, který body vybojoval a získává právo účasti na ZOH 2018 v kategorii 

MD.  

V případě nesplnění „identifikace týmu“ oběma týmy, platí bod číslo 3), v případě, že 

identifikaci nesplní jen jeden tým, ZOH 2018 v kategorii MD se účastní druhý tým. 

 

3) Pro 3. situaci by platilo (získáme dostatek bodů na WMDCC a na ZOH 2018 se kvalifikujeme): 

Žádný tým, který získal kvalifikační body na WMDCC 2016 nebo WMDCC 2017, nesplňuje 

identifikaci pro účast na ZOH 2018 (tým/y se rozpadly, odmítly reprezentovat, apod.). 

Účastníkem ZOH 2018 v kategorii MD se stane Mistr ČR MD 20171. Mistrovství ČR MD 2017 

se v případě potřeby sehraje v termínu říjen/listopad 2017. 

 

                                                           

1 Důvody: Ušetříme termín. Nebudeme devalvovat titul Mistr ČR. Vyhneme se „podivné situaci“, kdyby vítěz 

kvalifikačního turnaje nevyhrál následné MČR MD (prosinec 2017), tudíž by na ZOH nejel aktuální Mistr ČR, ani 

tým s nejlepší aktuální formou. 


