
NOMINAČNÍ KRITÉRIA - EYOC 2020 

Salgótarján (HUN) 23. - 26. 10. 2020 

 
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: 

 absolvování sportovní lékařské prohlídky v termínu 1. 1. - 1. 10. 2020. 

 dokončení nominačního testu na dráze 
 

2. Nominační závody (var. D/H16): 
- dráha  (25. 9. Opava nebo čas z STM 2020)* 
- 6. 9.  MČR sprint (PHK) 
- 19. 9. MČR na klasické trati (ZBM) 
- 3. 10.  MČR krátká trať (BOR) 

 
* pro nominační účely v kat. DH16 slouží čas dosažený v STM, případně dráhový test 25. 9. 
v Opavě - v případě účasti na obou testech se započítá lepší čas 

 
Nominační závody (var. D/H18): 

- 6. 9.  MČR sprint (PHK) 
- 19. 9. MČR na klasické trati (ZBM) 
- 25. 9. dráha (Opava)** 
- 27. 9. klasická trať (samostatný závod pro potřeby JRD) 
- 3. 10.  MČR krátká trať (BOR) 

 
Pozn.: pro závodníky ročníků 2002 - 2003 (tedy kat. D/H18), je prioritou účast na EYOC. Pro účely 
nominace na EJOC (Mistrovství Evropy juniorů) bude uspořádán separátní závod (27. 9.), sloužící 
pro přímé porovnání se závodníky juniorských kategorií. Případní další závodníci kat. D/H18 tedy 
mohou být donominováni do kategorií juniorů. Nominační kritéria na EJOC komentuje 
samostatný dokument Nominační kritéria pro MEJ, vypracovaný RT JRD. 
 
** pro kategorie D/H18 je povinný dráhový test 25. 9. V Opavě (z důvodů porovnání s D/H20), 
který závodníci musí dokončit. Ve zcela výjimečném případě (nemoc, zranění) může být započítán 
výsledek z STM 2020. 
 

3. Nominační žebříček: 
- součet bodů nominačních závodů (dráha, sprint, krátká trať, klasika) 
- 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) 

 
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). 

Nominaci do počtu maximálně 4 reprezentantů v každé kategorii provede realizační tým na základě 
výkonů z nominačních závodů a dosavadního působení v ŽA s přihlédnutím k osobním poznatkům, 



aktivitě na společných akcích, motivaci, perspektivě a na základě nejlepšího vědomí a svědomí. Při 
nominaci bude maximálně brán ohled na „nepostaršování“ závodníků (týká se prioritně kategorií 
D/H14). 
 
5. Embargované prostory (převzato z upravených Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2020): 

 

 MČR SPRINT - Hradec Králové - historické centrum a přilehlé části města na jihozápad 

 MČR KLASICKÁ TRAŤ - prostor ohraničený obcemi Vír, řeka Svratka, Koroužné, Lesoňovice, 
Dvořiště, silnice č. 388 

 KLASICKÁ TRAŤ (27. 9.) - prostor ohraničený obcemi Jakubčovice, Skřipov, Hrabství, Hlubočec 
(prostor totožný s embargem na MČR štafet) 

 MČR KRÁTKÁ TRAŤ - prostor na východ od silnice Srbská Kamenice - Jetřichovice 
 

6. Konečná nominace bude zveřejněna nejpozději do čtvrtka 8. 10. 2020. 
 

7. Nominaci oponuje a schvaluje KTM. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp20-upr.pdf


DRÁHOVÉ TESTY 

 dosažený výkon ukazuje stav momentální běžecké úrovně v době nominací 

 přímé poměření dává všem stejné podmínky (i pro následující nominační závody), proto bude 
pro potřeby nominace na EYOC 2020 počítán pouze čas společných dráhových testů (termíny 
viz výše); ostatní případná testování tak mají především kontrolní a informační význam o 
aktuálních fyzických kvalitách 

 pro nominaci na EYOC budou bodové hodnoty v rámci kategorie sjednoceny na úroveň starších 
ročníků - pro D/H15 i D/H16 budou platit body D16 respektive H16; pro D/H17 i D/H18 budou 
platit bodové hodnoty D18 resp. H18 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získané body z nominačního dráhového testu budou pro nominaci na EYOC 2020 vstupovat do 
celkového nominačního součtu společně se všemi nominačními závody bodovaných podle umístění 
(1. až 6. místo => 6 až 1 b). 

 
V Ceredu 21. 8. 2020 

Marek Cahel - ústřední trenér mládeže ČSOS 
Libor Slezák - předseda KTM 

konzultováno s Pavlem Košárkem, šéftrenérem JRD 

čas  body 

od do H18 H17 H16 H15 D18 D17 D16 D15 

0:09:16 0:09:25 6               

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

0:09:36 0:09:45 4 5 6           

0:09:46 0:09:55 3 4 5 6         

0:09:56 0:10:05 2 3 4 5         

0:10:06 0:10:15 1 2 3 4         

0:10:16 0:10:25 0 1 2 3         

0:10:26 0:10:35   0 1 2         

0:10:36 0:10:45     0 1         

0:10:46 0:10:55       0         

0:10:56 0:11:05         6       

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

0:11:16 0:11:25         4 5 6   

0:11:26 0:11:35         3 4 5 6 

0:11:36 0:11:45         2 3 4 5 

0:11:46 0:11:55         1 2 3 4 

0:11:56 0:12:05         0 1 2 3 

0:12:06 0:12:15           0 1 2 

0:12:16 0:12:25             0 1 

0:12:26 0:12:35               0 


