Český svaz orientačních sportů
REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO OB DOSPĚLÝCH
Zátopkova 100, 169 00 Praha 6 - Břevnov
tel. 606 351 948, reprezentace.orientacnibeh.cz

Nominační kritéria pro MS 2019 NORSKO (12.-18.8.)
KONCEPT
> Výsledek na MS je nejvyšší prioritou činnosti reprezentace.
> Nominace se provádí spíše na jednotlivé tratě, ale i jako celek musí dávat dobrý smysl.
Middle (3+3)
> Přímou nominaci pro middle získá nejlepší žena a muž z nominačního závodu middle 7.7. Podmínkou přímé
nominace je účast v závodě alespoň jednoho člena RDE (v ženách i mužích). Realizační tým si vyhrazuje možnost
odebrat přímou nominaci v případě výrazné spolupráce nominovaného s jinými závodníky během závodu. Web
závodu a embargo: http://eventor.orientering.no/Events/Show/10692
> Do počtu 3+3 pak realizační tým nominuje na základě:
- výsledků z nominačních závodů MS middle (7.7.)
- výsledků z nominačních závodů SP middle (6.4.), info níže
- výsledků z 1. kola SP Finsko
- nedávných výsledků na mezinárodní úrovni v dospělých a juniorských kategoriích
Long (3+3)
> Přímou nominaci pro long získá nejlepší žena a muž z nominačního závodu long 5. 7. Podmínkou přímé
nominace je účast v závodě alespoň jednoho člena RDE (v ženách i mužích). Realizační tým si vyhrazuje možnost
odebrat přímou nominaci v případě spolupráce nominovaného s jinými závodníky během závodu. Web závodu a
embargo: http://eventor.orientering.no/Events/Show/10691
> Do počtu 3+3 pak realizační tým nominuje na základě:
- výsledků z nominačních závodů MS long (5.7.)
- výsledků z nominačních závodů SP long (7.4.), info níže
- výsledků z 1. kola SP Finsko
- nedávných výsledků na mezinárodní úrovni v dospělých a juniorských kategoriích
Štafety
Nominace do štafety bude sestavena z nominovaných běžců na middle nebo long na návrh realizačního týmu s
přihlédnutím k předchozímu působení ve štafetách na světové scéně, aktuální formě a typové vhodnosti
závodníků. K datu uzavření nominace bude sestaveno předpokládané složení, které však může být na základě
aktuálního stavu upraveno kdykoliv až do vypršení termínu pro změny sestavy.
OZNÁMENÍ NOMINACE
Finální nominace pro MS včetně necestujících náhradníků bude uzavřena nejpozději do 10 dnů po nominačním
závodě middle 7.7.
EMBARGO
Celý závodní prostor nominačních závodů 5.7. a 7.7. (odkazy na závody výše).

Nominační kritéria pro 1. kolo SP FINSKO (7.-11.6.)
KONCEPT
> Závody SP jsou důležitou součástí přípravy reprezentačních opor a významným rozvojovým stupněm pro
závodníky silného středu.
> Vzhledem k charakteru závodů bude praktikována nominace „do týmu".
> Maximální počet závodníků je 6d+6h. Realizační tým si vyhrazuje možnost nenaplnit tento počet.

PŘEDNOMINACE
V případě bezproblémového zdravotního stavu jsou pro závody SP Finsko předem nominováni všichni členové
RDE: Vendula Horčičková, Jana Knapová, Denisa Kosová, Vojtěch Král a Miloš Nykodým.
PŘÍMÁ NOMINACE
Přímou nominaci získají vítězové nominačních závodů middle 6.4. a long 7.4. (web závodů:
http://www.norwegianspring.no, zatím neaktualizováno). Pokud závod vyhraje člen RDE, přímá nominace se
neuděluje. Podmínkou přímé nominace je účast v závodě alespoň jednoho člena RDE (v ženách i mužích). Dále si
realizační tým vyhrazuje možnost odebrat přímou nominaci v případě výrazné spolupráce nominovaného
s jinými závodníky během závodu.
DIVOKÉ KARTY
Zbytek týmu do maximálního počtu 6d+6h bude nominován na návrh realizačního týmu s přihlédnutím k:
> Nominačnímu žebříčku závodů Norwegian Spring (middle 6.4. a long 7.4.). Bodování: 8-1 bod od 1. do 8. místa
mezi závodníky ČR v každém závodě (RDE se do bodování započítává).
> Nedávným výsledkům na mezinárodní úrovni v dospělých a juniorských kategoriích.
OZNÁMENÍ NOMINACE
Finální nominace pro SP včetně necestujících náhradníků bude uzavřena nejpozději do 10 dnů po nominačním
závodě long 7.4.
EMBARGO
Celý závodní prostor nominačních závodů Norwegian Spring (odkaz na web závodu výše).
POZNÁMKA
Závody jsou i výrazným kritériem pro nominaci na MS, proto nedoporučujeme závodníkům RDE tyto závody
podcenit.

Nominační kritéria pro 3. kolo SP ŠVÝCARSKO (27.-29.9.)
KONCEPT
> Cílem nominace je vyslat do Švýcarska jak závodníky, kteří budou závodit o výsledek v celé sérii SP, tak běžce
tzv. druhého sledu (pokud bude mít jejich účast na této sérii SP jasný rozvojový přínos).
> Maximální počet závodníků je 8d+8h. Realizační tým si vyhrazuje možnost nenaplnit tento počet.
PŘÍMÁ NOMINACE
> Přímou nominaci pro všechny individuální závody získají 2 nejlepší ženy a 2 nejlepší muži v průběžném pořadí
SP po 2. kole.
> Přímou nominaci dále získají 3 ženy a 3 muži s nejvyšším počtem bodů součtem platných nominačních závodů
pro SP Švýcarsko (MČR krátká trať, Manufaktura Český pohár 14.9. Sprint VLI a dráhotest 13.9.) Bodování: 6-1
bod - od 1. do 6. místa v každém závodě (předem nominovaní ze SP se do bodování nezapočítávají). V případě
testu na 3km platí bodování podle příslušné tabulky níže. V případě rovnosti bodů v konečném součtu
rozhoduje a) vzájemná bilance v orientačních nominačních závodech, b) lepší nejlepší bodový výsledek v
orientačních nominačních závodech.
DIVOKÉ KARTY
Zbytek týmu do maximálního počtu 8d+8h bude nominován na návrh realizačního týmu s přihlédnutím k:
> Nominačnímu žebříčku pro SP Švýcarsko.
> Výsledkům v mezinárodních a domácích závodech v aktuální sezóně zejména – MS, SP, NOM MS/SP, ČP aj.
> Výsledkům juniorských závodníků na JWOC, MČR krátká trať aj., podmínkou účasti juniorů je účast na
dráhotestu 13.9. a sprintu 14.9. v kategorii dospělých (podmínka nemusí být v závažných důvodech realizačním
týmem uplatněna).
OZNÁMENÍ NOMINACE
V nejkratším možném termínu po závodě Manufaktura Český pohár 14.9. Sprint VLI.

Nominační kritéria pro 4. kolo SP ČÍNA (26.-28.10.)
KONCEPT
> Pro závodníky s možností boje o TOP výsledek v celé sérii SP.
> Maximální počet závodníků je 2d+2h. Realizační tým si vyhrazuje možnost nenaplnit tento počet.
PŘÍMÁ NOMINACE
Přímou nominaci získá nejlepší žena a muž v průběžném pořadí SP po 3. kole.
DIVOKÉ KARTY
Zbytek týmu do maximálního počtu 2d+2h bude nominován na návrh realizačního týmu zejména s přihlédnutím
k mezinárodním výsledkům v aktuální sezóně.
OZNÁMENÍ NOMINACE
V nejkratším možném termínu po závodech 3. kola SP Švýcarsko.

Sjednocená škála pro posuzování dráhového testu na 3000 m:

V Praze dne 15. 1. 2019
Jan Šedivý - šéftrenér RD, Jan Procházka - sprintový trenér, Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace sekce OB

