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 2009
1. FILOZOFIE KRITÉRIÍ:
a. Bude preferována nominace na jednotlivé tratě, vzhledem k programu MS
však bude hrát roli i reálnost absolvování vybraných tratí v rámci MS.
b. U všech tratí mají nedávné výrazné výsledky na mezinárodní scéně silnou
váhu při rozhodování o nominaci - jsou podobně silným kritériem jako
výsledky nominačních závodů.
c. Dílčím cílem kritérií je také nominovat závodníky, kteří jsou na dostatečné
běžecké úrovni.
2. BĚŽECKÝ LIMIT: Podmínkou nominace do týmu pro MS 2009 je splnění dráhového
A-limitu v období 1.1.-28.5.2009. Podmínky ke splnění - viz. Dráhové limity.
3. PŘÍMÉ NOMINACE:
a. Dana Brožková - long
b. Michal Smola - middle
c. Radka Brožková - middle
4. SPRINT - nominace bude sestavena na základě
a. výsledku v nominačním závodě 29.5. v Brně
b. předchozích mezinárodních výsledků na této trati
c. atletické výkonnosti (čas na 5km/3km)
5. LONG
a. přímou nominaci si vybíhá vítěz nominačního závodu long 3.6.
(nezapočítávají se přednominovaní závodníci ani cizinci)
b. další závodníci do počtu 3h+4d budou nominováni s přihlédnutím k
- výsledkům nominačního závodu pro MS - long
- předchozím výsledkům na této trati
6. MIDDLE
a. přímou nominaci si vybíhá vítěz nominačního závodu middle 31.5.
(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 - middle
- předchozím výsledkům na této trati
7. ŠTAFETY - nominace do štafety bude sestavena s přihlédnutím k výsledkům
nominačních závodů pro MS (zejména hrom.start a middle), k omezením
programu MS a typové vhodnosti závodníků.
8. NOMINAČNÍ ZÁVODY MS:
a. 29.5. sprint 1 kolo, Brno
b. 31.5. middle 1 kolo, Maďarsko
c. 1.6. hrom. start, Maďarsko
d. 3.6. long, Slovensko
9. EMBARGOVANÉ PROSTORY (jeden z prostorů c) a d) bude postupně uvolněn):
a. Brno Antrophos (viz příloha A)
b. Maďarsko, oficiální training area no14 (viz příloha B)
c. Slovensko, mapa Brázda (viz příloha C)
d. Slovensko, mapy Dievčenská skala a Soroška 2 - neplatí, oblast je do 15.7.
pro OB uzavřena
10. OZNÁMENÍ NOMINACE: Kompletní nominace včetně náhradníků na jednotlivé
tratě bude oznámena k 5.6.2009.
11. POZNÁMKA: Při zvažování nominace budou brány v potaz pouze zmíněné
nominační závody (+ nedávné výkony na světové scéně). Ostatní závody jsou z
hlediska nominace irelevantní - využijte časový prostor k systematické přípravě!

Nominační kritéria pro závody SP 2009
1) Závod 1 a 2 (middle + sprint, NOM Finsko) - v případě odpovídajícího zdravotního
stavu jsou přímo nominování členové RDA, kterým bude uhrazeno startovné a
náklady na pobyt. Další závodníci z řad RD mohou startovat na vlastní náklady zájemci projeví svůj zájem a vedení RD do 22.4. rozhodne o případném přidělení
divokých karet pro tyto závody.
2) Závod 3 a 4 (middle+long, O-festivalen Norsko)
a) akce je plně hrazená, nominace bude oznámena 5.6.
b) přímá nominace: členové RDA
c) další nominace bude provedena formou divokých karet do počtu cca 6+6, a to
zejména podle:
i) výsledků nominačních závodů pro MS
ii) úrovně výsledků dosahovaných ve Skandinávii
3) Finále SP Švýcarsko (middle + sprint) - nominace bude provedena formou divokých
karet s ohledem na možnost startu v obou závodech, vyplývající z aktuální pořadí v
SP.

Nominační kritéria pro Euromeeting 2009 Švýcarsko:
•
•
•
•

Euromeeting je vzhledem ke koncepci činnosti RD přípravnou akcí a nominace
týmu tak plně podléhá rozhodnutí vedení RD
plánovaný rozsah výpravy: 5+5
podmínkou nominace je splnění dráhového limitu "B"
při nominaci bude přihlíženo k
o výsledkům nominačních závodů pro MS
o perspektivě, motivaci, předpokladům

Nominační kritéria pro World Games 2009 Tchai-wan:
•
•

nominace v počtu 2+2 bude sestavena přednostně ze zájemců z řad RDA a
vznikne dohodou všech zúčastněných stran s dostatečným předstihem (cca
polovina dubna)
v případě nenaplnění počtu z řad RDA budou na základě společného návrhu
vedení RD a supervizora RD osloveni další adepti startu, u kterých budou shledány
největší předpoklady pro kvalitní výsledek, založené na
o dosavadní mezinárodní kariéře
o celkové úrovni výkonnosti v posledním roce (včetně startů na tr.kempech)

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, Euromeeting, závod SP a do RDB pro
další sezónu

H
D
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16:00
11:00
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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 1.1. - 20.10.
• limity mohou být plněny
o na oficiálních atletických závodech
o při společném měření RD (v roce 2009 to je 22.5.)
o v dalších oficiálních termínech vypsaných reprezentací ČR (dospělí, junioři,
dorost a jednotlivá SCM)
• ve výjimečných případech je možné běžet i mimo uvedené možnosti - takový
pokus však musí být předem odsouhlasený šéftrenérem RD a musí proběhnout
přesně podle speciálně stanovených podmínek!
• 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.

Příloha A - embargovaný prostor pro nominační sprint,
Brno Antrophos:

Příloha B - embargovaný prostor pro nominační middle a
hromadný start, Maďarsko, training area no14:

Příloha C - embargovaný prostor pro nominační long,
Slovensko, Silica:

4.12.2008 (změny 17.2. červeně)
Radek Novotný - šéftrenér RD, Jan Kaplan - supervizor RD

