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
3. KOLO SP (a kemp k MS 2023) - ŠVÝCARSKO
Obecné informace
Vzhledem k organizačním změnám SP (změna termínu zadávání jmen) a nové finanční situaci si dovoluje
realizační tým spolu s komisí reprezentace s předstihem upravit a doplnit nominační kritéria pro závěrečnou akci
roku: 3. kolo SP ve Švýcarsku (a krátký přípravný kemp k MS 2023).

Cíl akce
Zapsat na posledním kole SP nejlepší možný výsledek ve všech závodech a zároveň bojovat o nejlepší výsledek
v celkovém pořadí SP (aktuálně naši nejlepší: 8. Tereza Janošíková, 15. Tomáš Křivda). Souběžným cílem je
příprava na nadcházející specifické MS v alpských terénech. Proto je předpoklad, že na soupisce budou pouze
závodníci usilující o start na MS 2023.

Počet nominovaných a podmínka účasti
Plánovaný počet nominovaných je 7 žen a 7 mužů. Podmínkou účasti je zájem o start na MS 2023.

Přehled





1. 10. – štafety (startují i B týmy)
2. 10. – middle
3. 10. – long
4. až 6. 10. – kemp MS23

Kritéria nominace


PŘEDNOMINACI získali Tereza Janošíková a Tomáš Křivda na základě nejlepšího umístění v průběžném
pořadí SP po 2. kole (a zároveň v TOP20), dle nominačních kritérií na sezónu 2022.
.



PŘÍMOU NOMINACI získají:
Nejlepší 3 ženy a 3 muži (medailisté) na MČR klasická trať – finále (18. 9., BOR). V případě jejich nezájmu o
start na MS 2023, nebo zisku medaile přednominovanými závodníky se přímá nominace neposouvá na další
závodníky. V případě neregulérnosti závodu (spolupráce atp.) mohou trenéři RD neudělit přímou nominaci.
.



DIVOKÉ KARTY do maximálního počtu 7+7 udělí realizační tým na základě potenciálu závodníků být oporou
týmu (nejlepší v ind. závodě nebo součást štafety) na MS 2023 bez ohledu na umístění na MČR klasická trať.
A dále mladým perspektivním závodníkům, a to i s přihlédnutím k umístění na MCŘ v juniorských
kategoriích.

Přehled závodů



Nominační: 17. - 18. 9. – MČR klasická trať, Svitava
Sledované: 10. a 11. 9. – ČP klasická a krátká trať, Rusava

Oznámení nominace
Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 20. září.

V Praze dne 31. 8. 2022
Jan Šedivý - šéftrenér RD
Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy, Marek Cahel – tým nadějí
Daniel Wolf - předseda komise reprezentace sekce OB

