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Kvalifikace na Zimní olympijské hry 2018 
 (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 

 

Předpokládá se, že systém kvalifikace týmů na ZOH bude následující - přímo bude 
postupovat 8 nejlepších týmů (včetně pořadatelské země), podle bodů získaných na WCC 
2016 a 2017. Další dva týmy postoupí na ZOH z kvalifikace pořádané  na podzim 2017. Tuto 
kvalifikaci mají možnost hrát reprezentační týmy, které se zúčastnily WCC 2015, 2016 a 
2017, ale nezískaly dostatek bodů pro přímou účast na ZOH. 

Takže pro ČSC ohledně účasti na ZOH mohou nastat dvě situace: 

1. ČR se přímo kvalifikuje na ZOH pomocí získaných bodů na WCC 

2. ČR se zúčastní kvalifikačního turnaje WCF o ZOH 

 

Kdo pojede na ZOH, případně na kvalifikační turnaj WCF o ZOH? 

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

ZOH se účastní tým, který získal body na WCC a to na WCC 2016 nebo WCC 2017. 

Pokud body získají dva týmy, sehrají spolu kvalifikační turnaj ČSC o ZOH a to bez 
ohledu na to, kolik bodů který tým získal.  

Vítěz získá právo účasti na ZOH a právo účasti na ECC 2017 a to bez ohledu na 
posledního republikového vítěze MČR popřípadě vítěze kvalifikačního turnaje o ECC 
2017. 

Případný kvalifikační turnaj by se odehrál v termínu po posledním WCC 2017. 

Tým musí splnit „identifikaci týmů“ z MS, tj. že minimálně 3 hráči/čky z týmu hráli na 
WCC 2016 nebo WCC 2017.  

Pokud by žádný tým nesplnil podmínky pro účast na ZOH (kvalifikace týmu, rozpad 
týmu,…), pak právo účasti získává vítěz Kvalifikačního turnaje ČSC o ZOH 
2018odehraného stejným způsobem jako Kvalifikační turnaj ČSC o ZOH 2018 o „účast 
na kvalifikačním turnaji WCF o ZOH“ (viz níže).  

Kvalifikační Turnaj ČSC o ZOH 2018 by se hrál dle Herního řádu kvalifikačního turnaje o 

ME, MS nebo ZOH. 

 

2) Pro 2. situaci by platilo (získáme možnost se účastnit kvalifikačního turnaje WCF o 
ZOH) 

 Kvalifikační turnaj ČSC o ZOH 2018 o „účast na kvalifikačním turnaji WCF o ZOH“ by 
se hrál v termínu po posledním WCC 2017. Tohoto kvalifikačního turnaje ČSC o ZOH 
2018 by se účastnily týmy, které se v období březen 2014 až duben 2017 účastnily 
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ECC a zároveň uhrály postup na následující MS nebo WCC a budou splňovat 
„identifikaci týmů“, tj. že minimálně tři hráči/čky z týmu se účastnily v období březen 
2014 až duben 2017 výše zmiňovaných turnajů. Kvalifikačního turnaje ČSC se účastní 
také mistrovské týmy v kategoriích mužů a žen pro rok 2017, pokud splňují 
identifikaci týmů dle soutěžního řádu pro MČR. Pokud by tyto podmínky splňoval jen 
jeden tým, stává se automaticky vítězem. 

Vítěz se stává reprezentací České republiky pro kvalifikační turnaj WCF o účast na 
ZOH a získá právo účastnit se kvalifikačního turnaje WCF o účast na ZOH a právo 
účasti na ECC 2017 a to bez ohledu na posledního republikového vítěze MČR 
popřípadě vítěze kvalifikačního turnaje o ECC 2017 (ten by jel pouze na následující 
WCC, pokud by ČR na něj postoupila). 

Identifikace vítěze je dána turnajovou soupiskou týmu pro Kvalifikační turnaj ČSC o 
účast na kvalifikačním turnaji WCF o ZOH.  

Pokud by žádný tým nesplnil podmínky pro účast v Kvalifikačním turnaji ČSC 
(kvalifikace týmu, rozpad týmu,…), pak reprezentační tým jmenuje Výkonný výbor 
ČSC.  

Kvalifikační Turnaj ČSC o ZOH 2018 by se hrál dle Herního řádu kvalifikačního turnaje 
o ME, MS nebo ZOH. 

V případě postupu týmu na ZOH se tento tým stává reprezentací ČR pro ZOH 2018. 
Identifikace týmu je dána soupiskou týmu pro WCF kvalifikaci na ZOH.   


