Český svaz orientačního běhu
REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH
Zátopkova 2/100, 160 17 Praha 6 - Strahov
tel.: +420 732445679, repreob.hyperlink.cz

Nominační kritéria pro MS 2008
1. FILOZOFIE KRITÉRIÍ:
a. Nenominovat závodníky "do týmu", ale na konkrétní tratě tak, aby na
každé trati startovali závodníci, kteří mají největší šanci na výsledek,
nezávisle na počtu lidí v týmu.
b. Co nejméně narušit cílenou přípravu na MS.
c. Nominovat závodníky, kteří mají v době MS aktuálně formu.
d. Nominovat závodníky, kteří jsou na dostatečné běžecké úrovni.
2. BĚŽECKÝ LIMIT: Podmínkou nominace do týmu pro MS 2008 je splnění dráhového
A-limitu v období 10.3.-1.7.2008. Podmínky ke splnění - viz. Dráhové limity.
3. PŘEDNOMINACE: při prokázání špičkové výkonnosti na jarních akcích RD a/nebo
ME budou k 3.6. nominováni: Dana Brožková (sprint, long), Tomáš Dlabaja
(sprint), Michal Smola (long).
4. SPRINT - nominace bude sestavena na základě
a. výsledků v sledovaných závodech (10.4. Prostějov, 9.5. nominační závod
pro ME, 26.5. ME, 27.6. nominační dvojzávod pro MS)
b. atletické výkonnosti (čas na 5km/3km)
c. předchozích výsledků na této trati
5. LONG
a. přímou nominaci si vybíhá absolutní vítěz nominačního závodu 29.6.
(započítávají se i přednominovaní závodníci, nezapočítávají se cizinci)
b. další závodníci do počtu 3+3 budou nominováni s přihlédnutím k
- výsledkům nominačního závodu pro MS - long
- nominačního závodu pro ME - long (11.5.)
- předchozím výsledkům na této trati
6. MIDDLE
a. přímou nominaci si vybíhá absolutní vítěz nominačního závodu 2.7.
b. další závodníci do počtu 3+3 budou nominováni s přihlédnutím k
- výsledkům nominačního závodu pro MS - middle
- sledovaného závodu - ČP middle SJI (17.5.)
- předchozím výsledkům na této trati
7. ŠTAFETY - nominace do štafety bude sestavena s přihlédnutím k výsledkům všech
nominačních závodů pro MS, omezením programu MS a typové vhodnosti
závodníků.
8. NOMINAČNÍ ZÁVODY MS (přesné datum závodů může být do 3.6. drobně
modifikováno v závislosti na možnostech k uspořádání závodu):
a. 27.6. sprint 1 kolo, Šumperk
b. 29.6. long, Jedovnice
c. 2.7. middle 2 kola, Rýmařov
9. EMBARGOVANÉ PROSTORY (jeden z prostorů c) a d) bude na jaře uvolněn):
a. Šumperk (centrum města, mapa z EUD2005)
b. Rýmařov (oblast Stará Ves - Nová Ves - Žďárský potok, mapa Orientka)
c. Jedovnice (oblast mapy pro MČR DT 2008 + mapa Bukovinka)
d. Kamenec (SHK, ČP září 2007) - není dále embargován
10. OZNÁMENÍ NOMINACE: Kompletní nominace včetně náhradníků na jednotlivé
tratě bude oznámena k 3.7.2008.
11. POZNÁMKA: Při zvažování nominace budou brány v potaz pouze zmíněné
nominační a sledované závody (+ nedávné výkony na světové scéně). Ostatní
závody jsou z hlediska nominace irelevantní - využijte časový prostor k
systematické přípravě!

Nominační kritéria pro ME 2008 Lotyšsko
1. FILOZOFIE:
a. ME je součástí přípravy na budoucí důležitější starty.
b. Nominovat početný tým - motivace, získávání vrcholových závodních
zkušeností.
c. Vzhledem k prioritám a programu ME nominace "do týmu", ne na
jednotlivé tratě.
2. BĚŽECKÝ LIMIT: Podmínkou nominace do týmu pro ME 2008 je splnění dráhového
B-limitu v období 10.3.-9.5.2008. Podmínky ke splnění - viz. Dráhové limity.
3. PŘEDNOMINACE: v případě zájmu o start a zdravotní způsobilosti jsou na ME
předem nominováni členové RDA. (Tato nominace bude potvrzena před
nominačními závody.)
4. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 2 závodníci s nejvyšším počtem bodů
součtem všech čtyř nominačních závodů, kteří nejsou mezi přednominovanými.
Bodování: 6-1 bod od 1. do 6.místa v každém závodě. V případě rovnosti bodů
rozhoduje a) vzájemná bilance, b) lepší nejlepší výsledek, c) pořadí v nom.z.mid.
5. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do počtu 6-7H a 6-7D bude nominován na návrh
vedení RD s přihlédnutím k výsledkům nominačních závodů a dalším faktorům.
6. NOMINAČNÍ ZÁVODY ME:
a. 8.5. sprint Kroměříž
b. 9.5. 2-kolový middle Bukoveček
c. 10.5. long Boskovice
d. 11.5. hrom. start 40 min, terén tajný
7. EMBARGOVANÉ PROSTORY:
a. Kroměříž (mapa Podzámecká zahrada, r.2002)
b. Bukoveček (mapa u Hranic na Moravě)
c. Boskovice (mapa pro MS ROB 2004, zahrnuje i mapu Škatulec)
8. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude
oznámena k 13.5.2008.

Nominační kritéria pro AMS 2008 Estonsko
1. BĚŽECKÝ LIMIT: Podmínkou nominace do týmu pro AMS 2008 je splnění
dráhového B-limitu v období 10.3.-1.7.2008. Podmínky ke splnění - viz. Dráhové
limity.
2. ÚČAST NA AMČR MIDDLE: Podmínkou nominace do týmu pro AMS 2008 je účast v
závodě AMČR na krátké trati 17.6.2008. (V případě závažných důvodů pro
neúčast konzultujte s R.Vlachovou, mob. 607879300.)
3. PŘEDNOMINACE: na AMS jsou předem nominováni členové VSC - Dana Brožková,
Radka Brožková, Tomáš Dlabaja, Jan Procházka a Michal Smola (platí 1. a 2.).
4. PŘÍMÁ NOMINACE: Nejlepší akademik v součtu tří nominačních závodů pro MS.
Bodování 6-1b. za 1.-6.místo v jednotlivých závodech. Do tohoto kritéria se
nepočítají přednominovaní. V případě rovnosti bodů rozhoduje a) vzájemná
bilance, b) lepší nejlepší výsledek, c) pořadí v nominačním závodě long.
5. DIVOKÉ KARTY: další závodníci do počtu 6+6 budou nominovaní na společný
návrh vedení RD a komise orientačního běhu ČAUS s přihlédnutím k
a. výsledkům nominačních a sledovaných závodů pro MS
b. výsledkům ME
c. výsledkům nominačních závodů pro ME
d. výsledkům akademického MČR
e. v případě členů JRD jsou srovnávacími kritérii: 17.5. SJI middle (stejná
nebo podobná trať jun jako E - neplatí, nerealizováno), 17.6. AMČR middle
a výkony v juniorech.
6. NOMINAČNÍ ZÁVODY, EMBARGOVANÉ PROSTORY - viz. nominační kritéria pro MS
7. OZNÁMENÍ NOMINACE: k 3.7.2008

Nominační kritéria pro finále SP
•

závody SP jsou vzhledem ke koncepci činnosti RD pro rok 2008 jen tréninkovou
akcí, nominace na tuto akci bude řešená operativně

Dráhové limity
Filozofie limitů:
• kdo není běžecky na úrovni, už na startu je bez šance na špičkový výsledek a sám
sebe dostává pod stres
• limity jsou stimul - testování je jen zhodnocením systematické individuální práce
na zvyšování běžecké kapacity
Jsou zavedeny 2 úrovně limitů:
• úroveň A: nutná pro nominaci na MS a do RDA pro další sezónu
• úroveň B: nutná pro nominaci na ME, AMS a do RDB pro další sezónu

H
D

A
16:00
11:00

B
16:25
11:20

Podmínky vztahující se k plnění limitů
• limity pro nominaci na konkrétní akci musí být splněny v období specifikovaném v
nominačních kritériích
• limity pro zařazení do družstva mohou být splněny kdykoliv v období 1.3. - 30.10.
• limity mohou být plněny
o na oficiálních atletických závodech
o při společném měření RD (v roce 2008 to je 9.4.)
o v dalších termínech vypsaných reprezentací ČR (dospělí, junioři a dorost)
• ve zcela výjimečných případech může být nominován i závodník, který běžecký
limit z objektivních důvodů nemohl splnit nebo se mu jen těsně přiblížil. Takový
případ musí být argumentačně podložený a kromě vedení RD jej musí schválit i
supervizor RD.

Dodatek z 24.10.2007:
Embargovaný prostor Jedovnice: Výjimka z embarga - zájemci o start na nominačních
závodech smí běžet MČR na dlouhé trati 19.4.2008. Ale po doběhu už se nesmí do lesa
vracet.

Dodatek z 9.6.2008:
V textu byly provedny některé formální změny - zejména napasování dat na aktuální
podmínky.
Všechny změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny žlutě.

19.10.2007
Radek Novotný, šéftrenér RD
Jan Kaplan, oponent RD
Renata Vlachová (komise OB ČAUS)

