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Cílem nominačních závodů je vybrat komplexně připravené závodníky, na které čeká náročný závodní 
program, během kterého všichni poběží všechny disciplíny.
Nominační závody na krátké a klasické trati se poběží během tzv. testovacích závodů v Dánsku v terénech 
odpovídajících především klasické trati a štafetám. Pořadateli budou samotní organizátoři JMS a závodů se 
zúčastní i další reprezentace. Přesto bude zajištěna férovost a jednotlivé národy budou startovat v konkrétním
časovém úseku tak, aby se v prostoru nepotkali s běžci z jiných zemí. Hlavním důvodem startu je absolvovat 
závod ve stejném vegetačním období, v jakém se bude konat samotné JMS. Nominační závod ve sprintu 
proběhne tradičně při celostátním závodě. 

Nominační závody: 

• 10. 5. dráhový test Šumperk
• 11. 5. závod ve sprintu (Šumperk) – pořadatel KSU
• 9. 6. závod na klasické trati (mapa Himmelbjerget) – pořadatel JMS 2019
• 10. 6. závod na krátké trati (mapa Himmelbjerget) – pořadatel JMS 2019

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2019 v žebříčku A. 

Pro závody 9.-10. 6. bude zařízeno ubytování poblíž závodních prostorů. Zajištěna bude v omezeném 
množství doprava (přednost mají členové JRD a sledovaní) a modelový trénink. Více informací bude 
zveřejněno v dostatečném předstihu v rozpisu akce.  

Embargované prostory: centrum města Šumperk s přilehlými parky ohraničený ulicemi 17. listopadu, 
Šmeralova, K. H. Máchy, Husitská, J. z Poděbrad, Langrova, Havlíčkova, Žerotínova, Dr. E. Beneše, 
Masarykovo nám., Jeremenkova (sprint), prostor mapy Himmelbjerget viz příloha (klasická a krátká trať). 

Zákaz vstupu do embargovaných prostor platí do doby konání závodu pro všechny závodníky, trenéry 
a další osoby, které mohou svojí znalostí terénu ovlivnit výsledky závodu.

Nominační kritéria:

Na JMS 2019 budou nominováni závodníci následovně:

1) první tři závodníci/závodnice z nominačního žebříčku 
2) ostatní závodníci/závodnice do maximálního počtu 6 D a 6 H a necestující náhradníci (1 + 1) budou 

nominováni na základě:
a) výkonů v nominačních závodech
b) výsledků v dosavadním průběhu sezóny 2019 (MČR sprint 18. 5., ŽA DOK+DKP 1.–2. 6.)
c) účasti a přístupu na společných akcích, aktivity a obecné trénovanosti

Nominační žebříček: 

Žebříček se sestavuje součtem bodů ze všech 4 nominačních závodů:
• 10. 5. dráhový test
• 11. 5. sprint
• 9. 6. klasická trať
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• 10. 6. krátká trať

Body z klasické a krátké trati se udělují následovně:
1. místo – 10 bodů
2. místo – 8 bodů
3. místo – 6 bodů
4. místo – 4 body
5. místo – 3 body
6. místo – 2 body
7. místo a dále – 0 bodů

Body ze sprintu se udělují následovně:
1. místo – 6 bodů
2. místo – 5 bodů
3. místo – 4 body
4. místo – 3 body
5. místo – 2 body
6. místo – 1 bod
7. místo a dále – 0 bodů

Body z dráhového testu viz dráhové limity.

Při stejném počtu bodů se o pořadí v žebříčku rozhoduje dle následující posloupnosti (nerozhodne-li
bod 1, uplatňuje se bod 2; nerozhodne-li bod 2, uplatňuje se bod 3):

1) získání alespoň jednoho bodu z dráhového testu
2) vyšší bodový zisk ze závodu na klasické trati
3) vyšší bodový zisk ze závodu na krátké trati 

Dráhové testy:

Termíny společného testování na dráze:

• 10. 5. 2019 Šumperk – povinný termín
• 22. 5. 2019 Praha – náhradní termín (místo bude upřesněno v rozpise) 
 
Účastníci nominačních závodů se musí zúčastnit dráhového testování 10. 5. v Šumperku a musí test 
dokončit. V případě nemoci či zranění je k dispozici náhradní termín. Náhradní termín není k dispozici pro 
vylepšení času z povinného termínu.  

Body z dráhového testu:

D H body
do 10:55 do 9:05 6
10:56 – 11:05 9:06 – 9:15 5
11:06 – 11:15 9:16 – 9:25 4
11:16 – 11:25 9:26 – 9:35 3
11:26 – 11:35 9:36 – 9:45 2
11:36 – 11:45 9:46 – 9:55 1
11:46 a více 9:56 a více 0

Poznámky:

- kategorie D18 a D20 resp. H18 a H20 poběží na závodech ŽA 11. 5. - sprint na stejných tratích tzn. že není 
nutné se hlásit do kategorie juniorů resp. juniorek. Pro výpočet bodů do nominačního žebříčku ze sprintu se 
počítají pouze závodníci, kteří se přihlásí na nominační závody.



- zájemci o nominaci musí absolvovat všechny 4 nominační závody. Případnou neúčast v některém
z nominačních závodů řeší vedení JRD.

- v případě neregulérnosti některého z nominačních závodů rozhoduje o úpravě nominačních kritérií
RT JRD a komise reprezentace.

- nominační závody se řídí Pravidly OB vydanými Sekcí OB ČSOS v celém rozsahu.

- nominace bude oznámena nejpozději ve čtvrtek 13. 6. 2019 do 23:00 hod.

- nominaci schvaluje komise reprezentace.

16. 1. 2019
Pavel Košárek – trenér JRD v OB
Zdeněk Zuzánek – komise reprezentace



Přílohy:

Závodní prostor klasické a krátké trati

Odkaz na mapu Himmelbjerget

56.1038033N, 9.6821133E

https://mapy.cz/s/3jOKz
http://lazarus.elte.hu/mc/evaluation/2006/woc-den/2006-woc-relay-himmelbjerget.jpg

