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NOMINAČNÍ KRITÉRIA REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA 
DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2022 

 
Obecné informace 

Počty nominovaných závodníků na jednotlivé akce jsou předběžný odhad a mohou být v závislosti na aktuálních 
podmínkách (např. opatřením proti COVID-19 nebo finanční situaci) sníženy nebo navýšeny. Maximální možné 
počty závodníků na individuální disciplíny: MS 3d+3h, WG 2d+2h, série SP 8d+8h a AMS 4d+4h. 
 

Nominační kritéria jsou platná pro následující akce 
 1. kolo SP - Švédsko | 24. – 29. května 
 MS – Dánsko | 24. – 30. června  
 World Games – USA | 12. – 17. července 
 2. kolo SP (a ME) – Estonsko | 2. – 7. srpna 
 AMS – Švýcarsko | 15. – 21. srpna 
 3. kolo SP – Švýcarsko | 30. září – 3. října  

 
Nominační kritéria pro 1. kolo SP – Švédsko 

 

Přehled závodů 

 26. 5. – ind. sprint  
 28. 5. – KO sprint Q+F  
 29. 5. – sprint relay 
  
Počet nominovaných a podmínky účasti 
Předpokládaný počet nominovaných je 6d + 6h. Podmínkou účasti je zúčastnit se všech disciplín, výjimku mají 

pouze členové 1. štafety, kteří mohou po schválení trenéry vynechat KO sprint.  
 

Kritéria nominace 

 Přednominace se neuděluje. 
. 

 Přímou nominaci získají: 
1) Nejlepší žena a muž v nominačním závodě sprintu (ve sloučených výsledcích kat. DH20/21*). 
2) První dvě ženy a dva muži žebříčku ze závodů – test dráha 3km a nominační sprint (bodováno systémem: 
body dráha - tabulka níže + sprint 1. místo = 8b až 8. místo = 1b). Pokud žebříček vyhraje vítěz sprintu (nebo 
obsadí 2. místo), posouvá se nominace na další závodníky za ním, do žebříčku se započítávají jen domácí 
závodníci ve sloučených výsledcích DH20/21*. V příp. rovnosti bodů rozhoduje výsledek sprintu. 
Přímá nominace se uděluje jen v případě splnění dráhového limitu. 
*Pokud to bude realizovatelné, organizátoři spojí tratě dospělých a juniorských kategorií. 
. 

 Divoké karty udělí realizační tým na základě nominačních závodů, sledovaných závodů a přechozího 
působení ve sprintu, nebo závodníkům s potenciálem (bez ohledu na jejich umístění v nominačním závodě).  
Naplnění nebo dokonce navýšení počtu startujících (max. do 8d+8h) divokými kartami je možné v případě 
splnění jedné z následujících podmínek: závodník má kapacitu získat body do SP, šanci startu na MS 2022, 
nebo má potenciál výborných výsledků pro další sezóny. 

 

Nominační závody 

13. 5. test 3km dráha | Praha   
14. 5. MČR sprint (DH21 a DH20) | Praha 
 

Sledované závody 

23. 4. Český pohár - sprint | Nové Město na Moravě   
 



 
 

Oznámení nominace 

Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 15. května. 
 

Bodové hodnocení a nominační limit dráhového testu na 3 km 

Pro účast na 1. kole SP Švédsko je stanoven limit z dráhového testu na 3km (13. 5., Praha) 10:54,99 pro ženy a 
9:04,99 pro muže. Po schválení trenéry a komisí reprezentace nemusí být limit ve zcela výjimečných případech 
splněn (např. na základě zdravotní indispozice). 

 
 

MUŽI ŽENY 

od do body od do body 

- 8:34,99 6 - 10:24,99 6 

8:35 8:44,99 5 10:25 10:34,99 5 

8:45 8:54,99 4 10:35 10:44,99 4 

8:55 9:04,99* 3 10:45 10:54,99* 3 

9:05 9:14,99 2 10:55 11:04,99 2 

9:15 9:24,99 1 11:05 11:14,99 1 

9:25 - 0 11:15 - 0 

        *limit nominace SP Švédsko  

 
Nominační kritéria pro MS – Dánsko 

 

Přehled závodů 

 26. 6. – sprint relay  
 28. 6. – KO sprint Q+F 
 30. 6. – ind. sprint Q+F 
  
Počet nominovaných a podmínky účasti 
Cílem nominace je nejsilnější možná sestava na každou disciplínu (3d+3h). 
 

Kritéria nominace 

 Přednominace se neuděluje pro žádnou disciplínu.  
. 

 Přímou nominaci získá nejlepší žena a muž ze závodu ind. sprintu na 1. kole SP – Švédsko (26. 5.) v případě 
umístění v TOP20 a nejlepší žena a muž ze závodu KO sprintu na 1. kole SP – Švédsko (28. 5.) v případě 
postupu minimálně do ¼ finále. 
. 

 Divoké karty udělí RT na základě výkonů na 1. kole SP – Švédsko, sledovaného závodu MČR sprint - Praha a 
testu na 3 km (13. a 14. 5.) a předchozího působení ve sprintech zejména na mezinárodní scéně. 

 

Oznámení nominace 

Finální nominace včetně náhradníků bude uzavřena do 10. června. 

 
Nominační kritéria pro World Games – USA 

 

Přehled závodů 

 15. 7. – sprint 
 16. 7. – middle 
 17. 7. – sprint relay  

 

Počet nominovaných a podmínky účasti 
Předpokládaný počet nominovaných je 2d+2h. Cílem nominace je nominovat komplexní závodníky, kteří budou 
bojovat o nejvyšší příčky ve všech disciplínách. 
 



 
 

Kritéria nominace 

Nominaci udělí realizační tým na základě předchozího mezinárodního působení v závodech sprintových štafet, 
sprintu a middlu a předvedené aktuální výkonnosti zejména v závodech 1. kola SP – Švédsko.    
. 
Oznámení nominace 

Finální nominace včetně náhradníků bude uzavřena do 31. května. 

 
Nominační kritéria pro 2. kolo SP (ME) – Estonsko 

 

Přehled závodů 

 3. 8. – middle Q 
 4. 8. – long 
 6. 8. – middle F 
 7. 8. – forest relay 
 

Cíl nominace a počet nominovaných  

Nominovat závodníky, kteří mají potenciál: a) bojovat o přední příčky na jednotlivých individuálních tratích a 
v závodě štafet být platným členem v první štafetě, b) na dobré umístění v celkové pořadí v SP (TOP15). Tým 
doplnit o závodníky s perspektivou dobrých výsledků zejména v lesních disciplínách v následujících letech. 
Předpokládaný počet nominovaných je 6d+6h. 

 

Kritéria nominace 

 Přednominace se neuděluje pro žádnou disciplínu.  
 

 Přímou nominaci získá 1. a 2. žena a 1. a 2. muž v závodě MČR middle finále (5. 6. TJN). Podmínkou přímé 
nominace je zisk alespoň jednoho bodu z testu  3km na dráze (tabulka níže). Limit lze splnit na dráho-testu 
v Praze (13.5.) nebo při juniorských nom. testech (9. 6., místo bude upřesněno).      

 

 Divoké karty udělí realizační tým: 1)závodníkům, kteří se v jarní části sezóny se úspěšně účastnili 
sprintových akcí (SP/MS) a mají i potenciál v lesních závodech, 2) na základě výkonnosti předvedené na 
nominačním závodě nebo v dalších sledovaných závodech (níže), 3) závodníkům s předchozími výbornými 
výsledky v mezinárodních závodech v dospělých/juniorských kategoriích, nebo s potenciálem startovat na 
MS 2023. 

 

Nominační závody 

5. 6. MČR middleF | Jablonec 
 

Sledované závody 

21. 5. ČP middle | Nejdek 
22. 5. ČP long | Nejdek 
 

Bodové hodnocení a nominační limit dráhového testu na 3 km 

Pro účast na 2. kole SP Estonsko je stanoven limit z dráhového testu 11:14,99 pro ženy a 9:24,99 pro muže. Limit 
lze splnit na dráho-testu v Praze (13.5.) nebo při juniorských nom. testech (9. 6., místo bude upřesněno). Po 
schválení trenéry a komisí reprezentace nemusí být limit ve zcela výjimečných případech splněn (např. na 
základě zdravotní indispozice). 
 . 
 

MUŽI ŽENY 

od do body od do body 

- 8:34,99 6 - 10:24,99 6 

8:35 8:44,99 5 10:25 10:34,99 5 

8:45 8:54,99 4 10:35 10:44,99 4 

8:55 9:04,99 3 10:45 10:54,99 3 

9:05 9:14,99 2 10:55 11:04,99 2 

9:15 9:24,99* 1 11:05 11:14,99* 1 

9:25 - 0 11:15 - 0 

        *limit nominace SP Estonsko  



 
 

Oznámení nominace 

Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 17. července. 

 
Nominační kritéria pro AMS - Švýcarsko 

 

Přehled závodů 

 17. 8. – sprint 
 18. 8. – long 
 19. 8. – sprint relay 
 20. 8. – middle 
 21.8. – forest relay 

 

Cíl nominace a počet nominovaných 
Nominovat závodníky „druhého sledu“ (s právem startu), kteří mají potenciál uspět v individuálním závodě nebo 
být platným členem sprintové nebo lesní štafety. Tým doplnit o závodníky s perspektivou dobrých výsledků 
v následujících letech. Maximální počet nominovaných je 6d+6h (přislíbený počet od ČAUS je aktuálně  4d+4h). 
 

Kritéria nominace 
 

 Přednominace se neuděluje. 
 

 Přímou nominaci získají: 
1) nejlepší žena a muž v závodě AMČR sprint (20. 6., Č. Budějovice) a AMČR  middle (21. 6., Č. Budějovice).   
2) nejlepší žena a muž v bodovém žebříčku složeného z nominačních závodů AMČR sprint, AMČR middle a 
test 3km dráha (Praha 13. 5.) nebo (9.6. s juniory, místo bude doplněno). Systém bodování: body dráha - 
tabulka níže + sprint a middle 1. místo = 8b až 8. místo = 1b. Pokud žebříček vyhraje vítěz sprintu nebo 
middlu, posouvá se nominace na další závodníky za ním.  Do žebříčku se započítávají jen závodníci s právem 
startu na AMS. V příp. rovnosti bodů rozhoduje výsledek middlu.  
Přímá nominace se uděluje jen v případě splnění dráhového limitu. 

 

 Divoké karty udělí realizační tým: 1) závodníkům, kteří se v jarní části sezóny se účastnili sprintových akcí 
(SP/MS), 2) na základě výkonnosti předvedené v nominačních závodech nebo v jarní části sezóny, 3) 
závodníkům s předchozími výbornými výsledky v mezinárodních závodech v dospělých či juniorských 
kategoriích. 

 

Nominační závody 

13. 5. test 3km dráha | Praha nebo 9. 6. test 3km (s juniory) | bude upřesněno 
21. 6. AMČR sprint | České Budějovice 
22. 6. AMČR middle | České Budějovice 
 

Bodové hodnocení a nominační limit dráhového testu na 3 km 

Pro účast na AMS Švýcarsko je stanoven limit z dráhového testu 11:14,99 pro ženy a 9:24,99 pro muže. Limit lze 
splnit na dráho-testu v Praze (13.5.) nebo při juniorských nom. testech (9. 6., místo bude upřesněno). Po 
schválení trenéry a komisí reprezentace nemusí být limit ve zcela výjimečných případech splněn (např. na 
základě zdravotní indispozice). 

 
 

MUŽI ŽENY 

od do body od do body 

- 8:34,99 6 - 10:24,99 6 

8:35 8:44,99 5 10:25 10:34,99 5 

8:45 8:54,99 4 10:35 10:44,99 4 

8:55 9:04,99 3 10:45 10:54,99 3 

9:05 9:14,99 2 10:55 11:04,99 2 

9:15 9:24,99* 1 11:05 11:14,99* 1 

9:25 - 0 11:15 - 0 

         *limit nominace AMS Švýcarsko 
 



 
 

Oznámení nominace 
 

Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 17. července. 

 
Nominační kritéria pro 3. kolo SP – Švýcarsko 

 

Přehled závodů 

 1. 10. – forest relay 
 2. 10. – middle 
 3. 10. – long 

 
Obecné informace 

Součástí akce bude pravděpodobně i týdenní přípravný kemp k MS 2023 včetně nár. závodů (6. a 7. NOL- 24. a 
25. 9.). Nominace na 3. kolo SP bude podřízena MS2023 – kromě závodníků, kteří budou mít šanci bojovat o 
přední příčky v celkovém pořadí SP, tedy bude cílem nominovat běžce s potenciálem startu na MS 2023. 
Předpokládaný počet nominovaných je 6d+6h. 
 

Kritéria nominace 

Přednominace se neuděluje.  
 

Přímou nominaci získá nejlepší žena a muž v celkovém pořadí SP po 2. kole (v případě, že umístění bude v TOP20 
a závodník se zúčastní ME Estonsko).  
 

Divoké karty – udělí realizační tým s přihlédnutím k výsledkům v závodech ČP 10. a 11. září – long, middle (Zlín), 
na základě výsledků v lesních závodech v proběhlé sezóně (MS, SP, nom. závody, MČR aj.) a zejména potenciálu 
závodníků startovat v dalším roce na MS. 
 

Oznámení nominace 

Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 15. září. 
 
Úprava kritérií 
Realizační tým si po schválení komisí RD vyhrazuje právo upravit nominační kritéria pro 3. kolo SP do 31. srpna 
2022, podzimní sledovaný závod (ČP – Zlín) zůstane i po případné úpravě sledovaným závodem pro nominaci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne 12. 1. 2022  
Jan Šedivý - šéftrenér RD 
Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy, Marek Cahel – tým Nadějí  
Daniel Wolf -  předseda komise reprezentace sekce OB 


