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Nominační kritéria pro Euromeeting – Česká republika 
 
Přehled závodů 
 

> 28/10 – sprint  
> 30/10 - middle 
> 31/10 – štafety  
> 1/11 – long 

 
Cíl nominace 
 

Nominovat závodníky, kteří budou potenciálně startovat příští rok na domácím šampionátu. Soupisku pak 
doplnit o perspektivní závodníky RD. Maximální počet nominovaných 12D a 12H + příp. náhradníci do štafet. 

 
Logika kritérií 
 

Nominační kritéria jsou postavená tak, aby se přímo nominovali nejlepší komplexní závodníci (z nom. žebříčku) a 
dále pak závodníci, kteří výrazně uspějí „ve své“ disciplíně (přímá nominace pro vítěze jednotlivých závodů).  
 

Další nominovaní budou vybráni na tzv. divoké karty. Ty budou uděleny zejména na základě významného 
výsledku v jednotlivých nominačních závodech (=potenciál závodníka pro úspěch v dané disciplíně). Dalším 
kritériem je výkonnost na mezinárodních a významných českých závodech v dospělých a juniorských kategoriích 
v minulém roce.        

 
Kritéria nominace 
 

Přednominace se neuděluje. 
. 
Přímou nominaci získají vítězové nominačních závodů v ženách a mužích v závodech: Mistrovství ČR ve sprintu 
(6. 9. - PHK), Mistrovství ČR na klasické trati (19. 9. - ZBM), Mistrovství ČR na krátké trati (3. 10. - BOR).  
 

Přímou nominaci dále získá 6 nejlepších žen a 6 nejlepších mužů z nominačního žebříčku složeného z výše 
uvedených závodů. Body se udělují systémem 8-1b od prvního do osmého místa. Vítězové jednotlivých závodů 
(přímo nominovaní za výhru) se do žebříčku započítávají, závodníci cizích národností se do bodování ani žebříčku 
nezapočítávají. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk z jednoho závodu.   
 

Divoké karty získají závodníci na základě výsledků v jednotlivých nominačních závodech, dalším kritériem je 
výkonnost na mezinárodních a významných českých závodech v dospělých a juniorských kategoriích v minulém 
roce.         

 
Přehled nominačních závodů  
 

> Mistrovství ČR ve sprintu (6. 9. - PHK) 
> Mistrovství ČR na klasické trati (19. 9. - ZBM) 
> Mistrovství ČR na krátké trati (3. 10. - BOR) 

 

Oznámení nominace 
 

Finální nominace pro Euromeeting bude uzavřena do 10 dnů po Mistrovství ČR na krátké trati. 

 
 

 

 

 
 
V Praze dne 30. 6. 2020  
Jan Šedivý - šéftrenér RD, Jan Procházka  - sprintový trenér, Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy  
Zdeněk Zuzánek -  komise reprezentace sekce OB 


