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 MS Dánsko
Přehled závodů
> 7/7 - sprintové štafety
> 9/7 - KO sprint q + vyřazovací část
> 11/7 - sprint q +f

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

Kritéria pro jednotlivé disciplíny
Přednominaci na kompletní program MS získává Vojtěch Král. Podmínkou přednominace je účast v nominačních
závodech pro MS (v závažných případech nemusí být podmínka po schválení trenéry splněna).
SPRINTOVÉ ŠTAFETY (2d+2h)
Nominace pro štafety bude vytvořena na základě předchozího působení v této disciplíně a z výsledků
v nominačních a sledovaných závodech pro MS.
KNOCK-OUT SPRINT (3d+3h)
Přímou nominaci pro KO sprint získá nejlepší žena a muž z bodového nom. žebříčku složeného ze závodů:
> nominační záv. MS Dánsko: KO sprint (31/5, Esbjerg C) - postup z q: 3b, postup do ½f: 6b, účast ve finále 12b
> SP Švýcarsko: KO sprint (22/5 a 23/5, St-Blaise resp. Neuchâtel) – bodování jako nom. MS Dánsko
> nominační dráha 3km (8/5, Jihlava) – bodovací tabulka na konci dokumentu
Podmínkou udělení přímé nominace pro vítěze žebříčku je zisk nejméně 12b a zaběhnutí času na dráhovém
testu na 3km pro ženy 11:05, pro muže 9:05. V případě rovnosti bodů získává přímou nominaci závodník
s lepším dosaženým výsledkem v některém z o-závodů (v celkovém pořadí závodu). Vojtěch Král se do žebříčku
nezapočítává.
Divoké karty získají závodníci na základě výsledků v nominačních a sledovaných závodech a přechozího působení
ve sprintových disciplínách.
SPRINT (3d+3h)
Přímou nominaci pro sprint získá nejlepší žena a muž z bodového nom. žebříčku složeného ze závodů:
> nominační záv. MS Dánsko: sprint (30/5, Ribe) – bodování 6-1b od prvního do 6. místa mezi záv. ČR
> SP Švýcarsko: sprint (24/5, Neuchâtel) – 6-1b, nejdříve se udělují body účastníkům finále A
> nominační dráha 3km (8/5, Jihlava) – bodovací tabulka na konci dokumentu
Podmínkou udělení přímé nominace pro vítěze žebříčku je zaběhnutí času na dráhovém testu na 3km pro ženy
11:05, pro muže 9:05. V případě rovnosti bodů získává přímou nominaci závodník s lepším dosaženým
výsledkem v některém z o-závodů (v celkovém pořadí závodu). Vojtěch Král se do žebříčku nezapočítává.
Divoké karty získají závodníci na základě výsledků v nominačních a sledovaných závodech a přechozího působení
ve sprintových disciplínách.

Přehled nominačních a sledovaných závodů
> nominační víkend Dánsko: sprint (30/5, Ribe) a KO sprint (31/5, Esbjerg)
> nominační dráha 3km (8/5, Jihlava) – dosažený počet bodů
> sledované závody SP Švýcarsko: KO sprint (22/5 a 23/5, St-Blaise a Neuchâtel), sprint (24/5, Neuchâtel)
> sledované závody MČR: sprint (16/5, Šternberk) a sprintové štafety (17/5, Litovel)

Oznámení nominace
Finální nominace pro MS včetně necestujících náhradníků bude uzavřena nejpozději do 10 dnů po nominačních
závodech pro MS v Dánsku.

Nominační kritéria pro 1. kolo SP Švýcarsko
Přehled závodů
> 21/5 - klasická trať
> 22/5 - KO sprint q
> 23/5 - KO sprint – vyřazovací část
> 24/5- sprint

Cíl nominace
Nominovat závodníky, kteří mají potenciál bojovat o přední příčky v jednotlivých disciplínách a TOP15
v celkovém pořadí SP. Nominaci doplnit o závodníky s reálnou šancí startu na MS v Dánsku a dále o perspektivní
závodníky RD. Maximální počet závodníků je 8d+8h.
Z důvodu systému závodů série i následnému programu směrem MS je možné po domluvě s trenéry vynechat
závod na klasické trati 21/5. Bez předchozí domluvy mají všichni nominovaní závodníci povinnost absolvovat
celý program série.

Kritéria nominace
Vzhledem k charakteru série – dva sprintové závody a jeden lesní a také termínu závodu (před sprintovým MS)
budou upřednostněni závodníci se sprintovým potenciálem.
Přednominaci získávají závodníci zařazeni v reprezentačním družstvu pro rok 2020 ve skupině RDE – Horčičková
Vendula, Janošíková Tereza, Kosová Denisa, Král Vojtěch a Nykodým Miloš. Podmínkou přednominace je účast
v nominačních závodech - nom. dráha 8/5 a Manufaktura Českém poháru 8/5 (v závažných případech nemusí
být podmínka po schválení trenéry splněna).
Přímou nominaci získají dvě nejlepší ženy a dva nejlepší muži z bodového žebříčku z nom. závodů:
> nominační dráha 3km (8/5, Jihlava) – bodovací tabulka na konci dokumentu
> Manufaktura Český pohár: sprint (8/5, Jihlava) – bodování 6-1b od prvního do šestého místa
Do bodování ze sprintového závodu se započítávají pouze účastníci nominační dráhy. V případě rovnosti bodů
rozhoduje lepší výsledek ve sprintu. Přednominovaní závodníci se do žebříčku nezapočítávají.
.

Divoké karty - zbytek týmu do maximálního počtu 8d+8h bude nominován na návrh realizačního týmu s
přihlédnutím k výsledkům v nominačních závodech, dále pak sledovaných závodech: MČR NOB (18/4, Plzeň)
resp. Manufaktura Český pohár krátká trať (19/4, Plzeň) – není nutné běžet oba závody, ale spíše ukázat
kapacitu ve vybraném, 10mila 2020 a na základě předchozího působení na mezinárodní scéně.

Přehled nominačních a sledovaných závodů
> nominační závody Jihlava: dráhotest 3km (dosažený poč. bodů) a Manufaktura ČP - sprint (oboje 8/5 , Jihlava)
> sledovaný závod MČR NOB (18/4, Plzeň)
> sledovaný závod Manufaktura Český pohár - krátká trať (19/4, Plzeň)
> sledovaný závod 10mila 2020 - Švédsko

Oznámení nominace
Finální nominace pro 1. kolo SP Švýcarsko včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 10. května.

Nominační kritéria pro 2. kolo SP a ME Estonsko
Přehled závodů
> 19/8 - krátká trať q
> 20/8 - klasická trať
> 22/8 - krátká trať f
> 23/8 - štafety

Cíl nominace
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.
Maximální počet nominovaných je 6d+6h.

Kritéria nominace
Přednominaci získají závodníci, kteří se na MS v Dánsku umístí v závodě sprintu v TOP15 nebo v KO sprintu
dosáhnou finále. Podmínkou přednominace je prokázání kvality v lesních závodech na nominačních závodech
pro ME - 1. a 2. srpna (v závažných případech nemusí být podmínka po schválení trenéry splněna).
Přímou nominaci získají vítězové nominačních závodů v ženách a mužích na krátké a klasické trati (ta může být
na základě rozhodnutí trenérů vzhledem k části sezóny a charakteru terénu zkrácena). Realizační tým si
vyhrazuje možnost odebrat přímou nominaci v případě výrazné spolupráce nominovaného s jinými závodníky
během závodu.
Podrobné informace k nominačním závodům v termínu 1-2. srpna upřesní realizační tým v průběhu sezóny.
Aktuálně embargované prostory: mapa Zvonice (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zvonice-2019)
celý zmapovaný prostor Jakuszyce, vstup na lyžích na značené tratě povolen
Divoké karty - zbytek týmu do maximálního počtu 6d+6h bude nominován na návrh realizačního týmu s
přihlédnutím k výsledkům v nominačních závodech, dále pak sledovaných závodech: MČR - krátká trať (7/6,
Česká Kamenice), SP Švýcarsko - klasická trať (21/5, Neuchâtel Chaumont-Tête Plumée), nominační dráha pro 1.
kolo SP (8/5, Jihlava) a na základě předchozího působení na mezinárodní scéně.

Přehled nominačních a sledovaných závodů
> nominační závody 1. a 2. srpna: klasická a krátká trať, místo konání bude upřesněno
> sledovaný závod MČR: krátká trať trať (7/6, Česká Kamenice)
> sledovaný závod SP Švýcarsko: klasická trať (21/5, Neuchâtel Chaumont-Tête Plumée)
> sledovaný závod: nominační dráhotest 3km (8/5, Jihlava) - dosažený počet bodů

Oznámení nominace
Finální nominace pro 2. kolo SP a ME Estonsko včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 6. srpna.

Nominační kritéria pro 3. kolo SP Itálie
Přehled závodů
> 1/10 - klasická trať
> 3/10 - krátká trať
> 4/10 - štafety

Cíl nominace
Nominovat závodníky, kteří mají šanci na přední příčky (TOP15) v celkovém pořadí SP. Nominaci doplnit o
perspektivní závodníky RD. Nominace bude do počtu 6d+6h, v krajním případě (pokud bude více závodníků
atakovat čelní umístění nebo bude dávat smysl vyslat další závodníky s perspektivou) do max. počtu 8d+8h.

Kritéria nominace
Přednominaci získají 2 nejlepší ženy a 2 nejlepší muži v průběžném pořadí SP po 2. kole.
Přímou nominaci získají vítězové bodového nominačního žebříčku získaných v závodech: Euromeeting krátká trať
(4/9, ČR) a Euromeeting klasická trať (5/9, ČR). Bodování: 6-1b od nejlepší/ho, započítávají se pouze závodníci
ČR. Přednominovaní závodníci se do žebříčku nepočítají. V případě rovnosti bodů získává přímou nominaci
závodník s lepším dosaženým výsledkem v některém ze závodů (v celkovém pořadí závodu).

Divoké karty - zbytek týmu do počtu 6d+6h bude nominován na návrh realizačního týmu s přihlédnutím
k výsledkům na Euromeetingu, dále pak sledovaných závodech: 2. kolo SP a ME Estonsko a nominační závody
pro tuto akci, MČR - krátká trať (7/6, Česká Kamenice), SP Švýcarsko - klasická trať (21/5, Neuchâtel ChaumontTête Plumée) a na základě předchozího působení na mezinárodní scéně.

Přehled nominačních a sledovaných závodů
> nominační závody: Euromeeting 4. a 5. září – klasická a krátká trať
> sledované závody: 2. kolo SP a ME Estonsko a nom. závody pro tuto akci
> sledovaný závod MČR - krátká trať (7/6, Česká Kamenice)
> sledovaný závod SP Švýcarsko - klasická trať (21/5, Neuchâtel Chaumont-Tête Plumée)
> sledovaný závod: dráhotest 3km (8/5, Jihlava) – dosažený počet bodů

Oznámení nominace
Finální nominace pro 3. kolo SP Itálie včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 20. září.

Nominační kritéria pro AMS Rusko
Přehled závodů
> 14/7 > 15/7 > 16/7 > 17/7 > 18/7 -

sprintové štafety
sprint
klasická trať
krátká trať
štafety

Cíl nominace
Nominovat závodníky „druhého sledu“ (s právem startu), kteří mají potenciál uspět v individuálním závodě nebo
být platným členem sprintové nebo lesní štafety. Tým doplnit o závodníky s perspektivou dobrých výsledků
v následujících letech. Maximální počet nominovaných je 6d+6h.

Kritéria nominace
Přednominace se neuděluje.
Přímou nominaci získají 3 nejlepší ženy a 3 nejlepší muži na základě bodového žebříčku složeného ze součtu
bodů získaných v níže uvedených závodech. Do žebříčku se započítávají pouze závodníci s právem startu na
AMS. V případě rovnosti bodů získává přímou nominaci závodník s lepším dosaženým výsledkem v některém ze
o-závodů (v celkovém pořadí závodu). Z administrativních důvodů (víza do Ruska apod.) nejsou do žebříčku
započítávány závody na ČAH 2020 v Olomouci.
d

Přehled závodů započítávaných do nom. žebříčku:
> MČR sprint (16/5, Šternberk), 6-1b od prvního do šestého místa, pouze v nejlepší kat. D/H21
> MČR krátká trať (7/6, Česká Kamenice), 6-1b od prvního do šestého místa ve finále D/H21A
> nominační dráhotest 3km (8/5 , Jihlava), bodovací tabulka na konci dokumentu
Divoké karty - zbytek týmu do počtu 6d+6h bude nominován na návrh realizačního týmu s přihlédnutím
k výsledkům v závodech započítávaných do nominačního žebříčku, sledovaných závodech SP, MČR a ČP 2020 a
dále pak na základě předchozího působení na mezinárodní a domácí vrcholné scéně v dospělých a juniorských
kategoriích.

Oznámení nominace
Finální nominace pro AMS Rusko včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 10 dnů od finále MČR
krátká trať.

Nominační kritéria pro Euromeeting Česká republika
Přehled závodů
> 4/9 - krátká trať
> 5/9 - štafety
> 6/9 - klasická trať

Cíl nominace
Nominovat závodníky, kteří mají šanci běžet MS2021 s cílem vyzkoušet si ostrý start v silné konkurenci v
domácím prostředí. Nominace bude doplněna o perspektivní závodníky RD. Předpokládaný počet startujících je
10d+10h. Euromeeting je sledovaný závod pro nominaci na MS 2021.

Kritéria nominace
Přednominaci získá celý tým pro 2. kolo SP a ME Estonsko včetně necestujících náhradníků.
Přímá nominace se neuděluje.
Divoké karty - zbytek týmu do pravděpodobného počtu 10d+10h bude nominován na návrh realizačního týmu s
přihlédnutím k výsledkům lesních závodů z aktuální sezóny – nominační závody pro 2. kolo SP a ME Estonsko, SP
Švýcarsko, MČR, ČP a dále na základě předchozího působení na mezinárodní a domácí vrcholné scéně
v dospělých a juniorských kategoriích.

Oznámení nominace
Finální nominace pro Euromeeting Česká republika bude uzavřena do 10 dnů od nominačních závodů pro 2. kolo
SP a ME Estonsko.

Sjednocená škála pro posuzování dráhového testu na 3000 m:

* Pokud se závodník 8. května ze zdravotních (nebo jiných vážných důvodů) nemůže nominační dráhy účastnit,
musí se předem řádně omluvit. Dráhový test je pak po předchozí domluvě s trenéry RDD možné běžet do konce
května na oficiálních atletických závodech nebo jiném měření organizovaném v rámci ČSOS .

V Praze dne 11. 1. 2020
Jan Šedivý - šéftrenér RD, Jan Procházka - sprintový trenér, Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace sekce OB

