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Mistrovství Evropy juniorů je nově vzniklou mezinárodní akcí pro rok 2020, kterého se můžou zúčastnit 
závodníci ročníku 2000 a mladší. Mistrovství Evropy juniorů proběhne společně s Mistrovstvím Evropy 
dorostu a ve všech kategoriích (W16, W18, W20, M16, M18 a M20) můžou startovat maximálně 4 závodníci
a jedna štafeta. Cílem nominace je vyslat na MEJ a MED nejsilnější možný tým. O nominaci do kategorie 
W20 a M20 mohou usilovat závodníci ročníků 2000–2003. U závodníků ročníků 2002–2003 je prioritní 
obsazení kategorií W18 a M18. Případní další závodníci r. 2002–2003 mohou být na základě nominačních 
kritérií nominováni do kategorií W20 a M20. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou 
z organizačních důvodů jmenováni 2 náhradníci. 
Mistrovství se uskuteční v terénech Cerové vrchoviny, která se rozkládá jak na území Maďarska, tak i Slovenska. 
Je charakteristická působením erozních procesů a různě hluboká údolí a rýhy jsou zde nejspecifičtějším 
orientačním prvkem. Porost je tvořen listnatými lesy, převážně duby.
Samostatné nominační závody proběhnou v jednom bloku: dráhový test, MČR štafet a nominační závod na 
klasické trati. Výhodou jsou minimální nároky na cestování a především otestování zátěže třech po sobě jdoucích 
závodů. Stejný model bude uplatněn i na mistrovství. Dále se do nominace budou počítat v kategoriích D20 a H20
výsledky na Mistrovství ČR ve sprintu a na klasické trati. 

Nominační závody: 

• 6. 9. MČR sprint (pouze kategorie D20 a H20) – pořadatel PHK
• 19. 9. MČR na klasické trati (pouze kategorie D20 a H20) – pořadatel ZBM
• 25. 9. dráhový test Opava
• 27. 9. závod na klasické trati (společný závod pro kat. D18 a D20 resp. H18 a H20) – pořadatel RT 

JRD

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2020 v žebříčku A. 

Pro závod 27. 9. bude zařízeno ubytování poblíž závodních prostorů. Zajištěna bude v omezeném množství 
doprava (přednost mají členové JRD a sledovaní). Více informací bude zveřejněno v dostatečném předstihu 
v rozpisu akce.  

Embargované prostory: historické centrum Hradce Králové a přilehlé části města na jihozápad (MČR sprint),
prostor ohraničený obcemi Vír, řeka Svratka, Koroužné, Lesoňovice, Dvořiště, silnice č. 388 (MČR klasická 
trať), prostor ohraničený obcemi Jakubčovice, Skřipov, Hrabství, Hlubočec (klasická trať 27. 9.)

Zákaz vstupu do embargovaných prostor platí do doby konání závodů (vyjma účasti na MČR štafet 
26. 9.) pro všechny závodníky, trenéry a další osoby, které mohou svojí znalostí terénu ovlivnit 
výsledky závodu.

Nominační kritéria:

Na MEJ 2020 budou nominováni závodníci následovně:

1) ze společného nominačního žebříčku pro kategorie D18+D20 resp. H18+H20 první dva 
závodníci/závodnice s nejvyšším počtem bodů v součtu z dráhového testu a samostatného 
nominačního závodu na klasické trati 27. 9.

2) z nominačního žebříčku pro kategorie D20 resp. H20 nejlepší závodník/závodnice s nejvyšším 
počtem bodů v součtu z dráhového testu, samostatného nominačního závodu na klasické trati 27. 9., 
MČR ve sprintu v kat. D20 a H20 a MČR na klasické trati v kat. D20 a H20. 
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3) ostatní závodníci/závodnice do maximálního počtu 4 D a 4 H a necestující náhradníci (2 + 2) budou 
nominováni na základě:
a) výkonů v nominačních závodech (dráhový test 25. 9. a klasická trať 27. 9.)
b) výsledků na MČR sprint (6.9.), klasická trať (19. 9.) a krátká trať (3. 10.). Sledovány budou obě 

kategorie D18 a D20 resp. H18 a H20.
c) účasti a přístupu na společných akcích, aktivity a obecné trénovanosti

Body z MČR na klasické trati a samostatného nominačního závodu 27. 9. se udělují následovně:
1. místo – 12 bodů
2. místo – 10 bodů
3. místo – 8 bodů
4. místo – 6 bodů
5. místo – 4 body
6. místo – 2 body
7. místo a dále – 0 bodů

Body z MČR ve sprintu se udělují následovně:
1. místo – 6 bodů
2. místo – 5 bodů
3. místo – 4 bodů
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 atd.):

1) vyšší bodový zisk z nominačního závodu na klasické trati 27. 9.
2) vyšší bodový zisk z MČR na klasické trati
3) vyšší bodový zisk z MČR ve sprintu
4) vyšší bodový zisk z dráhového testu

Dráhový test:

• 25. 9. 2020 Opava – jediný termín

Účastníci nominačních závodů se musí zúčastnit dráhového testování a musí test dokončit. V případě nemoci
či zranění může být započítán výsledek z STM 2020 (z řádného nebo opravného 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:

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

- v závodech MČR se do nominace počítají pouze závodníci, kteří se včas přihlásili do nominačních závodů.

- 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 8. 10. 2020 do 23:00 hod.

- nominaci schvaluje komise reprezentace.

21. 8. 2020, Cered (HUN)
Pavel Košárek – trenér JRD v OB
Zdeněk Zuzánek – komise reprezentace
konzultováno s ústředním trenérem mládeže Markem Cahlem


