
NOMINAČNÍ KRITÉRIA - EYOC 2023 

Mistrovství Evropy dorostu, Velingrad (Bulharsko) 23. - 25. 6. 2023 

 

Cílem nominace je vybrat mladé talentované závodníky, mentálně připravené podat vyrovnaný výkon 
na mezinárodní vrcholné akci s perspektivou dalšího výkonnostního růstu. 

1. Základní podmínky nominace: 

 nominace se týká závodníků a závodnic ročníků narození 2005 – 2008 

 absolvování nominačního dráhového testu na 3 km 
 

2. Nominační závody: 
- 22. 4.   sprint (ŽA - RIC) 
- 24. 4. – 21. 5. 3 km dráha (podrobnější podmínky budou 

komentovány dále v textu) 
- 27. 5.  krátká trať (ŽA - KSU) 
- 28. 5.  klasická trať (ŽA - KSU) 

 

3. Nominační žebříček: 
- součet bodů nominačních závodů (dráha, sprint, krátká a klasická 

trať) 
- bodování podle pořadí pro prvních 6 umístění (1. až 6. místo => 6 až 1 

b -> 1. místo = 6 b) 
- bodování dráhového testu (viz tab. Dráhové testy). Při účasti na dvou 

testech se započítává lepší bodový výsledek. 
 

4. Způsob nominace: 
 

Přímou nominaci obdrží 2 nejlepší závodníci v součtu bodů nominačního žebříčku (viz bod 3), kteří 
současně obdrželi min. 1 bod z lesních disciplín (krátká nebo klasická trať). V nominačním žebříčku 
budou zahrnuti i závodníci nominovaní na JWOC (přímá nominace se v tomto případě neposouvá). 

Nominaci do počtu maximálně 4 reprezentantů v každé kategorii provede realizační tým na základě 
výkonů v nominačních závodech, dosavadní výkonnosti v ŽA s přihlédnutím k osobním poznatkům a 
na základě nejlepšího vědomí a svědomí. 

5. Embargované prostory (převzato z Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2023): 

 SPRINT - Říčany (prostor jižně od trati Praha – Benešov, okolí Komenského náměstí, sportovní 
areály a parky podél Říčanského potoka, Masarykovo náměstí, okolí zříceniny hradu, park 
Václava Havla 

 KRÁTKÁ TRAŤ - Ski areál Přemyslov, Bukovice, Pekařov, osada Labe, Přemyslovské sedlo 

 KLASICKÁ TRAŤ - Ski areál Přemyslov, Bukovice, Pekařov, osada Labe, Přemyslovské sedlo 
 

6. V roce 2023 není preferovaná účast současně na EYOC i JWOC (pokud nenastane neočekávaná 
situace). 
 

7. Konečná nominace bude zveřejněna nejpozději do 8. 6. 2023 (po uzavření nominace na JWOC). 
 

8. Nominaci oponuje a schvaluje KM. 
 

9. V případě zrušení některého z nominačních závodů rozhodne o případné úpravě nominačních 
kritérií ústřední trenér mládeže a KM. 

 

 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp23.pdf


DRÁHOVÉ TESTY 

 dosažený výkon ukazuje stav momentální běžecké úrovně v době nominací 
 

 V roce 2023 proběhnou dráhové testy, organizované jednotlivými TSM, případně mohou být 
uznány výsledky na oficiálních atletických závodech. Nominační význam budou mít testy a 
závody, konané pouze v období 24. 4. - 21. 5. 2023. 

 

 Dráhový test musí být zaznamenán na videozáznam (záznam musí snímat celý průběh testu 
od startu po doběhnutí) a odeslán ústřednímu trenérovi mládeže, případně může být uznán 
výsledek na oficiálním atletickém závodě. 

Bodové hodnocení jednotlivých časových pásem v jednotlivých kategoriích (test na 3 000 m): 

čas  body 

od do H18 H16 D18 D16 

  0:09:25 6       

0:09:26 0:09:35 5 6     

0:09:36 0:09:45 4 6     

0:09:46 0:09:55 3 5     

0:09:56 0:10:05 2 4     

0:10:06 0:10:15 1 3     

0:10:16 0:10:25 0 2     

0:10:26 0:10:35   1     

0:10:36 0:10:45   0     

0:10:46 0:10:55     6   

0:10:56 0:11:05     6   

0:11:06 0:11:15     5 6 

0:11:16 0:11:25     4 6 

0:11:26 0:11:35     3 5 

0:11:36 0:11:45     2 4 

0:11:46 0:11:55     1 3 

0:11:56 0:12:05     0 2 

0:12:06 0:12:15       1 

0:12:16 0:12:25       0 

 

Získané body z nominačního dráhového testu budou pro nominaci na EYOC 2023 vstupovat do 
celkového nominačního součtu společně se všemi nominačními závody bodovaných podle umístění 
(1. až 6. místo => 6 až 1 b). 

V Luhačovicích 13. 2. 2023       
Marek Cahel - ústřední trenér mládeže ČSOS 

Libor Slezák - předseda KM 


