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Nominační kritéria pro JMS v OB – 9. - 17. 7. 2022 Aguiar da Beira, Portugalsko 
https://www.jwoc2022.pt 
 
Cílem nominačních závodů je vybrat komplexně připravené závodníky, na které čeká náročný závodní 
program, během kterého všichni poběží všechny disciplíny. Z toho důvodu se nominační závody poběží 
v jednom uceleném bloku. Na základě poznatků z lednového soustředění v Portugalsku jsme se snažili najít 
v ČR terén prověřující podobné navigační situace.   
Vzhledem k stále trvající nepředvídatelnosti situace stran covidu, budou na JMS jmenováni dva náhradníci 
v každé kategorii. 
Nominační kritéria jsou platná pouze v případě, že nominační závody proběhnou v plném rozsahu, v níže 
určených termínech a za účasti minimálně poloviny členů JRD v každé kategorii (bez sledovaných). Pokud to 
nebude možné, vyhrazuje si realizační tým po schválení komisí reprezentace právo nominovat závodníky dle 
vlastního uvážení. 
 
Nominační závody:  
 

• 9. 6. dráhový test (místo bude upřesněno v rozpise) – pořadatel RT JRD 

• 10. 6. závod ve sprintu (Litoměřice) – pořadatel RT JRD 

• 11. 6. závod na klasické trati (mapa Sosnová) – pořadatel RT JRD 

• 12. 6. závod na krátké trati (mapa Sosnová) – pořadatel RT JRD 
 
Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2022 v žebříčku A.  
 
Bližší organizační informace včetně přihlášek budou zveřejněny v rozpisu akce. 
 
Embargované prostory: uvedené mapy: Sosnová (vymezení embarga na Mapy.cz), Litoměřice (vymezení 
embarga na Mapy.cz)  
 
Zákaz vstupu do embargovaných prostor platí do doby konání závodu pro všechny závodníky, trenéry a 
další osoby, které mohou svojí znalostí terénu ovlivnit výsledky závodu. 
 
Nominační kritéria: 
 
Na JMS 2022 budou nominováni závodníci následovně: 
 

1) první tři závodníci/závodnice z nominačního žebříčku  
2) ostatní závodníci/závodnice do maximálního počtu 6D + 6H a necestující náhradníci v počtu 2D + 

2H, jejichž pořadí bude určeno, budou nominováni na základě: 
a) výkonů v nominačních závodech 
b) výsledků proběhlých celostátních závodů do 5. 6. 2022  
c) dle návrhu RT JRD (na základě účasti a přístupu na společných akcích, aktivity a obecné 

trénovanosti) 
 
Nominační žebříček:  
 
Žebříček se sestavuje součtem bodů ze všech 4 nominačních závodů: 

• 9. 6. dráhový test  
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• 10. 6. závod ve sprintu  

• 11. 6. závod na klasické trati  

• 12. 6. závod na krátké trati  
 
Body z klasické a krátké trati se udělují následovně: 

1. místo – 10 bodů 
2. místo – 8 bodů 
3. místo – 6 bodů 
4. místo – 4 body 
5. místo – 3 body 
6. místo – 2 body 
7. místo – 1 bod 
8. místo a dále – 0 bodů 

 
Body ze sprintu se udělují následovně: 

1. místo – 7 bodů 
2. místo – 6 bodů 
3. místo – 5 bodů 
4. místo – 4 body 
5. místo – 3 body 
6. místo – 2 body 
7. místo – 1 bod 
8. 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): 
 

1) vyšší bodový zisk ze závodu na klasické trati 
2) vyšší bodový zisk ze závodu na krátké trati 

 3) získání alespoň jednoho bodu z dráhového testu 
 
Dráhový test: 
 

• 9. 6. dráhový test  
  
Účastníci nominačních závodů se musí zúčastnit dráhového testování 9. 6. a musí test dokončit. V případě 
účasti na dráhovém testu reprezentačního družstva dospělých 13. 5. se bude závodníkovi počítat lepší čas.  
 
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 4 nominační závody. Případnou neúčast v některém 
z nominačních závodů z opodstatněných důvodů (zdravotní, studijní, rodinné, karanténa) řeší vedení JRD. 
 
- 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 16. 6. 2022 do 23:00 hod. 
 
- nominaci schvaluje komise reprezentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 2. 2022 
Pavel Košárek – trenér JRD v OB 
Daniel Wolf – komise reprezentace 


