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

NOMINAČNÍ KRITÉRIA REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA
DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2021
Obecné informace
Soubor nominačních kritérií pro jednotlivé akce bude platný pouze v případě, že nominační a přípravné závody
proběhnou v plném rozsahu, v níže určených termínech a za účasti minimálně poloviny členů reprezentačního
družstva RDE a RDA. Pokud to nebude možné, vyhrazuje si realizační tým po schválení komisí reprezentace
právo, nominovat závodníky dle vlastního uvážení.
Počty nominovaných závodníků na jednotlivé akce jsou předběžný odhad a mohou být v závislosti na aktuálních
podmínkách (např. potřeba očkování na COVID-19 nebo finanční situaci) sníženy nebo navýšeny.

Nominační kritéria jsou platná pro následující akce





ME a 1. kolo SP - Švýcarsko | 13. – 16. května
MS – Česká republika | 3. – 9. července
2. kolo SP – Švédsko | 12. – 15. srpna
3. kolo SP – Itálie | 30. září – 3. října

Nominační kritéria pro ME a 1. kolo SP - Švýcarsko
Přehled závodů





13. 5. – sprint relay
14. 5. – KO sprint Q
15. 5. – KO sprint F
16. 5. – sprint

Počet nominovaných a podmínky účasti
Předběžný počet nominovaných je 6d + 6h. Podmínkou účasti je zúčastnit se všech disciplín, výjimku mají pouze
členové štafety, kteří mohou po schválení trenéry vynechat KO sprint .

Cíl nominace
Nominovat závodníky, kteří budou bojovat o přední příčky v jednotlivých disciplínách a zároveň je předpoklad
jejich startu na domácím MS na sprintových distancích. Do plného počtu startujících pak doplnit nominaci o
závodníky, kteří mají potenciál startovat na vrcholných sprintových akcích v příštích letech (např. MS 2022).

Kritéria nominace
Přednominace se neuděluje.
Přímou nominaci získá: 1) nejlepší žena a muž v nominačním závodě KO sprintu, 2) nejlepší žena a muž v
nominačním závodě sprintu, 3) vítězové žebříčku ze závodů – dráha, KO sprint a sprint (bodováno systémem:
body dráha - tabulka níže + KO sprint finále A 8,7,6,5,4,3 b, finále B 2,1,0,0,0,0 b + sprint 1. místo = 8b až 8.
místo = 1b), pokud žebříček vyhraje přímo nom. z jednoho závodu, posouvá se nominace na dalšího závodníka
za ním, podmínkou přímé nom. je splněný dráhový limit, v příp. rovnosti bodů rozhoduje výsledek sprintu.
Divoké karty do počtu 4d+4h udělí realizační tým na základě nominačních závodů, žebříčku z nom. závodů a
přechozím působení na mezinárodních závodech a MČR ve sprintu. Zbylá místa do max. počtu 6d+6h obsadí
závodníci s potenciálem startovat na dalších sprintových akcích (např. MS 2022) bez ohledu na jejich umístění
v nominačním žebříčku.

Nominační závody
Proběhnou 23. – 25. 4., předběžný program: pátek – test 3km dráha, sobota – dvoukolový KO sprint pro
nejlepších 12 záv. v ženách a mužích z dráhy, neděle – sprint. Více informací bude k dispozici na webu RD.

Oznámení nominace
Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 2. května.
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*limit přímá nominace ME 2021

Nominační kritéria pro MS – Česká republika
Přehled závodů






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

Cíl nominace
Nejsilnější možná sestava na každou disciplínu. Výsledky na MS jsou nejvyšší prioritou činnosti reprezentace.

Kritéria nominace
Přednominace se neuděluje pro žádnou disciplínu.
SPRINT
Přímou nominaci získá nejlepší žena a muž ve sprintu na ME – Švýcarsko. Divoké karty do počtu 3+3 pak udělí RT
na základě výkonů na ME a předchozího působení na mezinárodní scéně a MČR ve sprintu.
SPRINT RELAY
Do spr. štafet nominuje RT na základě výkonů na ME a předch. působení na mezinárodní scéně ve sprintech.
MIDDLE
Přímou nominaci získá nejlepší žena a muž v oficiálním nominačním závodě (předb. 5. 6.). Podmínkou udělení
přímé nominace je účast na nom. závodech min. dvou závodníků z RDE v ženách i mužích. Divoké karty do počtu
3d+3h pak udělí RT na základě působení v předchozích mezinárodních závodech na middlu, nominačních
závodech pro MS a příp. březnovém Euromeetingu.
FOREST RELAY
Do štafet nominuje RT na základě výkonů na nom. závodech a předchozího působení na mezinárodní scéně.
LONG
Přímou nominaci získá nejlepší žena a muž v oficiálním nominačním závodě (předb. 6. 6.). Podmínkou udělení
přímé nominace je účast na nom. závodech min. dvou závodníků z RDE v ženách i mužích. Divoké karty do počtu
3d+3h pak udělí RT na základě působení v předchozích mezinárodních závodech na longu, nominačních
závodech pro MS a příp. březnovém Euromeetingu.

Nominační závody
Pro lesní disciplíny proběhnou 5. – 6. června jako oficiální závody organizované pořadateli MS 2021. Termín a
místo bude upřesněno na stránkách woc2021.cz a webu RD.

Oznámení nominace
Finální nominace včetně náhradníků bude uzavřena do 15. června.

Nominační kritéria pro 2. kolo SP - Švédsko
Přehled závodů




12. 8. – long
14. 8. – middle
15. 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.
Předpokl. počet nom. je 6d+6h, v případě pozitivního vývoje bude soupiska doplněna do max. počtu 8d+8h.

Kritéria nominace
Přednominace se neuděluje pro žádnou disciplínu.
Přímou nominaci získají nejlepší žena a muž v oficiálních nominačních závodech pro MS (5. – 6. června) v middlu
i longu. Dále pak nejlepší žena a muž v součtu = žebříčku (bodováno systémem 1. místo = 6b až 6. místo = 1b
v middlu a longu), pokud žebříček vyhraje přímo nom. z jednoho závodu, posouvá se nominace na dalšího
závodníka za ním. V případě rovnosti bodů rozhodne lepší umístění v jednom z nominačních závodů. Podmínkou
udělení přímé nominace je účast na nom. závodech min. jednoho člena RDE v ženách i mužích.
Divoké karty – udělí realizační tým na základě potenciálu závodníků v dalších letech v lesních disciplínách,
výsledků v nominačních závodech, žebříčku z nom. závodů a přechozím působení na MČR a mezinárodních
scéně.

Oznámení nominace
Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 15. června.

Nominační kritéria pro 3. kolo SP – Itálie
Přehled závodů




30. 9. – long
2. 10. – middle
3. 10. – sprint relay

Cíl nominace, počet nominovaných a podmínka účasti
Součástí akce bude pravděpodobně i Euromeeting (25. a 26. 9.) v terénech MS 2023. Nominace proto bude
částečně podřízena i této akci – kromě závodníků, kteří budou bojovat o přední příčky v celkovém pořadí SP,
tedy bude cílem nominovat i běžce s potenciálem lesních startů a to hlavně směrem k sezóně 2023. Předpokl.
počet nom. je 6d+6h, v případě pozitivního vývoje bude soupiska doplněna do max. počtu 8d+8h.

Kritéria nominace
Přednominace se neuděluje.
Přímou nominaci získají nejlepší dvě ženy a dva muži v celkovém pořadí SP po 2. kole (v případě, že umístění
bude v TOP25 a poměrově větší počet bodů získají v lesních závodech).
Divoké karty – udělí realizační tým s přihlédnutím k výsledkům v závodech ČP 4. a 5. září – long, middle (JPV), na
základě výsledků v lesních závodech v proběhlé sezóně (MS, SP, nom. závody, MČR aj.) a dále potenciálu
závodníků v dalších letech v lesních závodech.

Oznámení nominace
Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 15. září.

V Praze dne 18. 1. 2021
Jan Šedivý - šéftrenér RD
Jan Procházka - sprintový trenér, Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy, Daniel Hájek – tým Nadějí
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace sekce OB

