
Nominační kritéria na JEC 2013 - Francie 
 
JEC (Junior European Cup) je přípravným závodem - cílem nominace je vybrat talentované závodníky 
s perspektivou úspěšného sportovního účinkování na JWOC 2014. 
Nominace se týká kategorií D/H18 a D/H20 - vzhledem k blížícímu se vrcholu v dorostenecké kategorii 
(EYOC) budou nominační kritéria vypsána pro obě věkové kategorie zvlášť. 
 
A. Nominace pro kategorie D20 a H20: 

 
1. V nominacích se promítnou výkony z nominačního závodu a ze sledovaných závodů: 

 
 nominační závod: 22. 9.  MČR klasická trať 
 na výsledky v ostatních sledovaných závodech bude nahlíženo z pohledu potvrzení 

stability výkonu: 
7. 9.  ŽA - sprint (SRK) 
14. 9.  ŽA - klasická trať (DKP) 
15. 9. ŽA - krátká trať (DKP) 

2. Způsob nominace:  
 

 Přímo nominováni jsou Marek Minář, Kateřina Chromá. 
 Přímou nominaci dále obdrží vítěz / vítězka nominačního závodu (MČR na klasické 

trati). 
 Nominaci do počtu 3 + 3 provede realizační tým na základě výkonů v nominačním a 

sledovaných závodech, s přihlédnutím k osobním poznatkům, motivaci, perspektivě. 
 
B. Nominace pro kategorie D18 a H18: 
  

1. V konečném výběru se zvlášť promítne pořadí v konečném nominačním žebříčku z nom. 
závodů na EYOC 2013 (viz Nominační kritéria) a pořadí na závodě 22. 9. MČR na klasické trati. 

 
2. Způsob nominace: 
 

 V případě nominace na MED 2013 nominaci po domluvě neobdrží Lenka Svobodová 
(z důvodů účasti na JWOC 2013). 

 Přímou nominaci obdrží vítězové nominačního žebříčku na EYOC 2013 v kat. D/H18. 
 Nominaci do počtu 3 + 3 provede realizační tým na základě výkonů v nominačních 

závodech na EYOC 2013, zejména s přihlédnutím k závodu klasika (22. 9.), dále na 
základě osobních poznatků, aktivitě na společných akcí, motivaci, perspektivě. 

 
C. Nominace se bude týkat výhradně narozených v roce 1994 a mladších. 

 
D. Konečná nominace bude zveřejněna do 25. 9. 2013 do 20:00 hod. 

 
E. V případě zrušení jednoho z nominačních závodů pozbývá související bod v platnosti. 

 
F. Nominaci oponuje a schvaluje komise talentované mládeže a komise reprezentace sekce OB. 
 

Marek Cahel - šéftrenér výběru dorostu 
David Aleš - komise talentované mládeže 

Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace 
Petr Klimpl - předseda sekce OB 

http://vd-ob.cz/wp-content/uploads/2013/03/EYOC2013_Portugal_nominacni.kriteria.pdf

