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Nominační kritéria pro MS 2015 Skotsko 
 

1. FILOZOFIE NOMINACE:  
a. Výsledek na MS je nejvyšší prioritou činnosti reprezentace. 
b. Nominace se provádí spíše na jednotlivé tratě, než "do týmu".  

2. SPRINT - nominace do počtu 3h+3d bude sestavena na základě:  
a. výkonů ve srovnávacích závodech 23.5. (MČR sprint) a 30.5. (ČP Žatec) 
b. výkonů ve sprintových závodech při WRE 3.4. (GBR) a při závodě SP 6.6. (SWE) 
c. nedávných mezinárodních výsledků na této trati (MS, ME, SP, JMS, AMS) 
d. výkonu v dráhovém testu 24.6.   

Důležitým předpokladem pro sprintovou nominaci je zisk alespoň 4 bodů v hodnocení 
dráhového testu na 3.000m1.  

3. SMÍŠENÉ ŠTAFETY - nominace do smíšené štafety bude sestavena na základě 
osobnostních a výkonnostních předpokladů. Žádoucími předpoklady jsou vysoká 
sprintová výkonnost, odpovídající atletická výkonnost, autonomie výkonu, 
spolehlivost a schopnost podat výkon na světové scéně.  

4. LONG - nominace do počtu 3d+3h bude sestavena na základě: 
a. Přímou nominaci získá vítěz kontrolního závodu 25.6. 
b. Nominace do počtu 3d+3h bude doplněna na základě: 

 -  výkonu v kontrolním závodě 25.6. 
 -  výkonu v závodě WRE 5.4. a v závodě SP 3.6. 
 -  nedávným významným výkonům na světové scéně na této trati 
 -  výkonu v dráhovém testu 24.6.   

Důležitým předpokladem pro nominaci na klasickou trať je zisk alespoň 2 bodů v 
hodnocení dráhového testu na 3.000m2. 

5. MIDDLE 
a. Přímou nominaci pro MS middle získá nejlepší závodník (muž a žena) v 

nominačním žebříčku (součet bodů dráhového testu 24.6., MČR KT 21.6. a 
kontrolního závodu 24.6). Do bodování se nepočítají zahraniční závodníci. 
Bodování: 6-1 bod od 1. do 6.místa v každém závodě. V případě testu na 3km 
platí bodování podle příslušné tabulky. V případě rovnosti bodů v konečném 
součtu rozhoduje a) vzájemná bilance v orientačních nominačních závodech, 
b) lepší nejlepší bodový výsledek v orientačních nominačních závodech, c) čas 
kontrolního závodu middle 24.6. 

b. Nominace do počtu 3d+3h bude doplněna na základě: 
 -  výkonů v kontrolních závodech (WRE 4.4. GBR, SP 7.6., MČR KT 21.6. a 

kontrolní závod middle RD 24.6.)  
 -  nominačního žebříčku 
 -  nedávným významným výkonům na světové scéně na této trati 

                                                                 
1
 V období 15.3.-31.6.2015.  

2
 V období 15.3.-31.6.2015. 



Důležitým předpokladem pro nominaci na middle je zisk alespoň 2 bodů v hodnocení 
dráhového testu na 3.000m3. 

6. ŠTAFETY - nominace do štafety bude sestavena s přihlédnutím k výsledkům 
nominačních závodů pro MS, předchozímu působení ve štafetách na světové scéně, k 
omezením programu MS a typové vhodnosti závodníků. 

7. EMBARGOVANÉ PROSTORY: 
a. emabrgované prostory závodů WRE JK Trophy, závodů SP Norsko a Švédsko, 

MČR na krátké trati, MČR sprint a závodu ČP v Žatci  
b. mapy Jelení stráně (BOR, Kytlice, ČP červen 2012) a Jelení prameny (BOR, 

Kytlice, 5D červenec 2013) 
c. další prostor ještě může být upřesněn 

8. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace bude uzavřena a oznámena zveřejněním na webu 
RD a ČSOS nejpozději 28.6.2015. 

  

Nominační kritéria pro závody SP Norsko - Švédsko 3.-7.6.2015 
1. FILOZOFIE:  

a. Závody úrovně SP jsou obecně důležitým stupněm kariérního růstu závodníka. 
b. Závody SP 3.-7.6.2015 jsou významné pro budování ofenzivní pozice pro MS 

ve Skotsku i pro MS 2016 ve Švédsku.  
c. Bude uplatňována spíše nominace "do týmu" než na jednotlivé tratě. 

2. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 3 ženy a 3 muži s nejvyšším počtem bodů 
součtem závodů WRE 3.-6.4.2015 (JK Trophy, GBR). Bodování: 6-1 bod od 1. do 
6.místa v každém závodě (počítají se pouze Češi). V případě rovnosti bodů v 
konečném součtu rozhoduje a) vzájemná bilance v orientačních nominačních 
závodech, b) lepší nejlepší bodový výsledek v orientačních nominačních závodech, c) 
nižší součet [čas longu 5.4. + 2x čas middlu 4.4.] 

3. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do maximálního počtu 6-7D+6-7H  bude nominován na 
návrh vedení RD s přihlédnutím k výsledkům kontrolních závodů (WRE GBR), nedávné 
výsledkotvornosti, přístupu, perspektivě a dalším objektivním okolnostem. 

4. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena 
na webu reprezentace a ČSOS k 10.4.2015. 

 
Nominační kritéria pro závody SP Švýcarsko 2.-4.10.2015 

1. FILOZOFIE:  
a. Závody úrovně SP jsou obecně důležitým stupněm kariérního růstu závodníka. 
b. Bude uplatňována spíše nominace "do týmu" než na jednotlivé tratě. 

2. PŘÍMÁ NOMINACE:  
a. Přímou nominaci získají nejlepší 2 ženy a 2 muži v průběžném hodnocení SP 

(stav po MS ve Skotsku). 
b. Přímou nominaci získají nejlepší 2 ženy a 2 muži z MČR na klasické trati 

27.9.2015. Přímo nominovaní podle bodu a) se nezapočítávají. 
3. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do maximálního počtu 6D+6H  bude nominován na 

návrh vedení RD. 
4. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena 

na webu reprezentace a ČSOS k 28.9.2015. 

                                                                 
3
 V období 15.3.-31.6.2015. 



Dráhový test 
 
Podmínky pro plnění dráhového testu: 
- Všichni běží 3000m (D i H). 
- Platí pouze časy zaběhnuté na měření RD, JRD nebo oficiálních atletických závodech. 

Zcela výjimečně a po předchozí konzultaci může být umožněno započítání výsledku z 
jiného měření nebo provedeno individuální měření pod přímým dohledem RD. 

- Pro potřebu nominačních kritérií se dráhový test boduje podle škály D a H (viz tabulka). 
- Datem rozhodným pro splnění limitu pro zařazení do týmu pro další rok je 31.10. (viz 

limity pro zařazení do týmu). 

Sjednocená škála pro posuzování dráhového testu na 3000m 

 od  do ekv.5km H Hj H18 H17 H16 H15 D Dj D18 D17 D16 D15 

1   0:08:45 0:15:12 6                       

2 0:08:46 0:08:55 0:15:29 5                       

3 0:08:56 0:09:05 0:15:47 4 6                     

4 0:09:06 0:09:15 0:16:04 3 5                    

5 0:09:16 0:09:25 0:16:22 2 4 6                   

6 0:09:26 0:09:35 0:16:39 1 3 5 6                 

7 0:09:36 0:09:45 0:16:57   2 4 5 6               

8 0:09:46 0:09:55 0:17:15   1 3 4 5 6             

9 0:09:56 0:10:05 0:17:32     2 3 4 5             

10 0:10:06 0:10:15 0:17:51     1 2 3 4             

11 0:10:16 0:10:25 0:18:07       1 2 3             

12 0:10:26 0:10:35 0:18:25         1 2 6           

13 0:10:36 0:10:45 0:18:43           1 5           

14 0:10:46 0:10:55               4 6         

15 0:10:56 0:11:05               3 5 6       

16 0:11:06 0:11:15               2 4 5 6     

17 0:11:16 0:11:25               1 3 4 5 6   

18 0:11:26 0:11:35                 2 3 4 5 6 

19 0:11:36 0:11:45                 1 2 3 4 5 

20 0:11:46 0:11:55                  1 2 3 4 

21 0:11:56 0:12:05                     1 2 3 

22 0:12:06 0:12:15                       1 2 

23 0:12:16 0:12:25                         1 

Limity pro zařazení do týmu 

 
 

 
* Zařazení do RDA je možné i při nesplnění dráhové podmínky, pokud se závodník v posledních 3 letech umístil individuálně do 20.místa na 
MS nebo ME. 

 
 
17.2.2015 modifikace 12.5.2015 žlutě        
Radek Novotný - šéftrenér RD 
Jan Kaplan - oponent RD 
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace 

  H D 

4 body RDA* 9:05 10:55 

2 body RDB 9:25 11:15 


