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NOMINAČNÍ KRITÉRIA REPREZENTACE DOSPĚLÝCH 
PRO SEZÓNU 2023 

 
Obecné informace 

Počty nominovaných závodníků na jednotlivé akce jsou předběžný odhad a mohou být v závislosti na aktuálních 
podmínkách (např. finanční situaci) sníženy nebo navýšeny. Realizační tým si vyhrazuje právo upravit nominační 
kritéria pro jednotlivé akce (zejména podzimní kolo SP). Změny musí být schváleny komisí RD a zveřejněny 
v dostatečném předstihu před akcí.  

 
Nominační kritéria jsou platná pro: 
 1. kolo SP - Norsko | 26. – 30. dubna 
 MS – Švýcarsko | 11. – 16. července  
 2. kolo SP – Česko | 2. – 6. srpna 
 3. kolo SP a ME – Itálie | 3. – 7. října  
 zařazení do výběrů reprezentace 2024 

 
Nominační kritéria pro 1. kolo SP – Norsko 

 
Přehled závodů  
 27. 4. – long  
 29. 4. – middle  
 30. 4. – lesní štafety 

 
Cíl nominace a počet nominovaných  

Nominovat závodníky, kteří mají šanci bojovat o čelní příčky na individuálních tratích a v závodě štafet být 
platnými členy v první štafety, nebo předpoklad startu na MS 2023. Tým případně doplnit o závodníky 
s perspektivou dobrých výsledků v lesních disciplínách v následujících letech. Předpokládaný počet 
nominovaných je 7d+7h. 
  
Nominační závody 

 1. 4. middle | Ejpovice   
 2. 4. long | Tis u Blatna 
Embargované prostory: odkaz Google maps. Lokality mohou být v závislosti na počasí/povolení apod. změněny. 
Více informací bude v průběhu února na webu reprezentace. 

 
Kritéria nominace 
. 
 PŘÍMOU NOMINACI získají: 

a) Nejlepší žena a muž v nominačním závodě middlu a nejlepší žena a muž v nominačním závodě longu. 
b) První dvě ženy a dva muži žebříčku ze závodů middle a long (bodováno systémem:  1. místo = 8b až 8. 
místo = 1b). Vítězové se do žebříčku započítávají, ale příp. nominace se posouvá na další závodníky za nimi. 
V příp. rovnosti bodů rozhoduje lepší nejlepší výsledek na jedné z tratí. 
Realizační tým si vyhrazuje neudělit přímou nominaci v případě výrazné spolupráce v průběhu závodu. 
. 

 DIVOKÉ KARTY udělí realizační tým na základě nominačních závodů a přechozího působení na mezinárodní 
scéně v případě splnění jedné z následujících podmínek: závodník má kapacitu získat body do SP, šanci 
startu na MS 2023, nebo má potenciál výborných výsledků pro další sezóny. 

 
Oznámení nominace 

Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 15. dubna. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Xe1Z1I6_N-HLrg_abOqllipSrrxVvXY&ll=49.93818760158246%2C13.418509349999992&z=10
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Nominační kritéria pro MS – Švýcarsko 

 
Přehled závodů 

 12. 7. – middle Q 
 13.7. – long 
 15.7. – middle F 
 16. 7. – lesní štafety  

 
Cíl nominace 

Nejsilnější možná sestava na každou disciplínu (3d+3h) a pro závod štafet. 

 
Koncept nominace 

Cílem je dát dostatek času nejlepším pro absolvování kvalitní přípravy, která nebude omezena nominačními 
závody v kritickém přípravném období. „Nominační trychtýř“ se postupně zúží už v dubnu -  od nominačních 
závodů v ČR pro SP NOR (na 6 až 8 před-nominovaných k MS) a dále na 1. kole SP Norsko (3-6 nominovaných 
k MS = širší tým včetně náhradníků). V případě potřeby mohou trenéři po SP Norsko rozhodnout o využití 
oficiálních závodů v průběhu závěrečné přípravy ve Švýcarsku k MS (3. až 6. června) jako nominačních pro 
omezený počet závodníků (upřesnění disciplíny, rozhodnutí o náhradnících).    

 
Kritéria nominace pro MIDDLE a LONG 
. 
 PŘÍMOU NOMINACI získá naše nejlepší žena a muž na longu a middlu na 1. kole SP (Norsko, 27. a 29. 4.) 

v případě umístění v TOP30 v celkovém pořadí závodu. 
Realizační tým si vyhrazuje neudělit přímou nominaci v případě výrazné spolupráce v průběhu závodu. 
. 

 DIVOKÉ KARTY udělí realizační tým na základě výkonů na kompletním programu 1. kola SP Norsko, 
v nominačních závodech v ČR pro SP Norsko, předchozího působení na MS/SP a případně pak pro omezený 
počet závodníků na oficiálních závodech ve Švýcarsku k MS (3. – 6. června), kam může realizační tým 
nominovat i závodníky, kteří se neúčastnili dubnových nominačních závodů/SP1 a to např. ze zdravotních 
důvodů. 

 
Kritéria nominace pro štafety 

.Nominace do štafety bude sestavena z nominovaných běžců pro middle nebo long (včetně náhradníků) s 
přihlédnutím k předchozímu působení ve štafetách na světové scéně, aktuální formě a typové vhodnosti 
závodníků. K datu uzavření nominace bude sestaveno předpokládané složení, které však může být na základě 
aktuálního stavu upraveno kdykoliv až do vypršení termínu pro změny sestavy. 

 
Oznámení nominace 

Nominace širšího týmu pro závěrečnou přípravu k MS bude oznámena do 12. května. Finální nominace pak bude 
oznámena do 15. června. 

 

Nominační kritéria pro 2. kolo SP – Česko 

 
Přehled závodů 

 2. 8. – sprint 
 3. 8. – sprintové štafety 
 5. 8. – middle 
 6. 8. – long   
 
 
Cíl nominace a počet nominovaných  
Nominovat závodníky, kteří mají potenciál bojovat o přední příčky na individuálních tratích a v závodě štafet být 
platnými členy první štafety. Tým doplnit o závodníky s perspektivou dobrých výsledků v následujících letech. 
Předpokládaný počet nominovaných je 8d+8h.  
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Kritéria nominace 
. 

 PŘÍMOU NOMINACI získá: 
a) tým MS včetně cestujících náhradníků, 
b) mistři ČR na klasické trati 2023 – nejlepší žena a muž v závodě MČR long (11. 6., ZBM), 
c) nejlepší žena a muž v závodě ČP sprint (22. 4., KAM). 
. 

 DIVOKÉ KARTY udělí realizační tým na základě výkonů v: 
a) nominačních závodech pro MS 2023 a mezinár. závodech v minulých sezónách (pro lesní disciplíny na SP), 
b) mezinár. sprintových závodech v sezóně 2022 (pro sprint. disciplíny na SP), 
c) závodech JMS 2023 (a doporučení šéftrenéra juniorů Pavla Košárka) . 

.. 
Oznámení nominace 

Finální nominace bude uzavřena do 20. července. 

 
 

Nominační kritéria pro 3. kolo SP (ME) – Itálie 

 
Přehled závodů 

 4. 10. – sprintové štafety 
 6. 10. – sprint 
 8. 10. – knock-out sprint 

 
Cíl akce a počet nominovaných 

Zapsat na posledním kole SP nejlepší možný výsledek ve všech závodech a zároveň bojovat o nejlepší výsledek 
v celkovém pořadí SP. Souběžným cílem je příprava na nadcházející sprintové MS. Proto je předpoklad, že na 
soupisce budou závodníci usilující o start na MS 2024. Plánovaný počet nominovaných je 6 žen a 6 mužů. 

 
Kritéria nominace 

 PŘÍMOU NOMINACI získá:  
a) Nejlepší žena a muž v celkovém pořadí SP po 2. kole (v případě umístění v TOP20 v celkovém pořadí). 
b) Nejlepší žena a muž v závodě ČP sprint 23.9. (TBM) - ve sloučených výsledcích kat. DH20/21. 
c) První dvě ženy a dva muži žebříčku ze závodů – test dráha 3km a sprint ČP (bodováno systémem: body 
dráha - tabulka níže + sprint ČP 1. místo = 8b až 8. místo = 1b). Pokud žebříček vyhraje vítěz sprintu (nebo 
obsadí 2. místo), posouvá se nominace na další závodníky za ním. Do žebříčku se započítávají jen závodníci 
ve sloučených výsledcích DH20/21, kteří se zúčastnili testu na dráze. V příp. rovnosti bodů rozhoduje 
výsledek sprintu. 
Přímá nominace se uděluje jen v případě splnění dráhového limitu. 
. 

 DIVOKÉ KARTY udělí realizační tým: a)závodníkům, kteří se v sezóně 2023 úspěšně účastnili sprintových akcí 
(např. SP/JMS/ČP), b) na základě výkonnosti předvedené na nominačních závodech pro SP3, c) závodníkům 
s potenciálem startovat na MS2024. 

 
Nominační závody 

 22. 9. - test dráha 3km | Brno  
 23. 9. – ČP sprint TBM | Brno 

 
Oznámení nominace 

Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude uzavřena do 25. září. 
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Bodové hodnocení a nominační limit dráhového testu na 3 km 

Pro účast na 3. kole SP Itálie je stanoven limit z dráhového testu na 3km (22. 9., Brno) do času 11:05 pro ženy a 
do času 9:00 pro muže. Po schválení trenéry a komisí reprezentace nemusí být limit ve zcela výjimečných 
případech splněn (např. na základě zdravotní indispozice). 

 
 

MUŽI ŽENY 

od do body od do body 

- 8:29,9 6 - 10:19,9 6 

8:30 8:39,9 4 10:20 10:34,9 4 

8:40 8:49,9 2 10:35 10:49,9 2 

8:50 8:59,9* 1 10:50 11:04,9* 1 

9:00 - 0 11:05 - 0 

*limit nominace SP Itálie   
 . f 

 

Nominační kritéria pro zařazení do výběrů reprezentace 2024 

 
 
Pro zařazení do reprezentačních týmů na sezónu 2024 je požadováno splnění limitu v běhu na 3000 metrů na 
atletickém ovále. Limit je možné splnit na nominačním závodě pro 3. kolo SP (22. 9., Brno) nebo nominačním 
testu juniorů na 3km (datum a místo bude upřesněno). Splnit limit je možné i na oficiálních lehkoatletických 
závodech (mimo halové) až do 30. 9. 2023, ale výsledek je třeba nahlásit trenérům RD.  

 
Reprezentační výběry pro sezónu 2024 

Podmínkou pro zařazení do výběrů ČR pro rok 2024 (Reprezentační družstvo nebo Naděje) je splnění dráhového 
limitu na 3000 metrů v čase do 11:20 pro ženy a do 9:15 pro muže. Po schválení trenéry a komisí reprezentace 
nemusí být limit ve zcela výjimečných případech splněn.   
 
Prokázáním vynikající atletické výkonnosti časem do 10:20 pro ženy a do 8:30 pro muže získá závodník výhody 
pro přípravu směrem k sprintovému mistrovství světa ve Skotsku v roce 2024.   

 
Tabulka limitů pro sezónu 2023 

MUŽI ŽENY 

od do od do 

- 8:29,9
1 

- 10:19,9
1 

8:30 8:39,9 10:20 10:34,9 

8:40 8:49,9 10:35 10:49,9 

8:50 8:59,9
2 

10:50 11:04,9
2 

9:00 9:14,9
3 

11:05 11:19,9
3 

limit 1 – prokázání vynikající atletické výkonnosti 
limit 2 – nominace SP Itálie 
limit 3 – zařazení do výběrů 2024                                                        

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 31. 1. 2023  
Jan Šedivý - šéftrenér RD 
Jaroslav Kačmarčík – asistent pro ženy, Marek Cahel – tým Nadějí  
Daniel Wolf -  předseda komise reprezentace sekce OB 


