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Nominační kritéria pro JWOC 2013 Hradec Králové, ČR 
 

1. Cílem nominace: je nominovat komplexně připravené závodníky s šancí na 
viditelný výsledek a dále osobnosti s perspektivou závodnického růstu (viz. 
Koncepce činnosti české reprezentace v OB). 

 
2. Běžecký limit: pro nominaci do týmu pro JMS je podmínkou prokázání 
běžecké připravenosti. Podmínky plnění viz. „Dráhové limity“. 

 
3. Přímé nominace:  
– první závodník / závodnice z nominačního závodu na klasické trati se ziskem 
alespoň 2 bodů z dráhového testu (viz. Dráhové testy) 
– první tři závodníci / závodnice v nominačním žebříčku; Systém hodnocení viz. 
„Nominační žebříček“. (v případě obsazení některého z nominačních míst přímo 
nominovanými z klasické trati, podle bodu výše, se tato posouvají). 

 
4. Divoké karty: do počtu 6+6 a náhradníky (1+1) určí RT na základě:  

a, nominačních závodů 
b, společných akcí a sledovaných závodů 
c, perspektivě, motivaci, předpokladům a dalším faktorům 

 
5. Nominační závody: 

a, 8.5. MČR ve sprintu (LPU), Chrudim 
b, 24.5. dráhové testy, Šumperk 
c, 30.5. závod middle (JRD), Půlčín 
d, 1.6. závod long (JRD), Skřípov (MS 2008) 
e, 2.6. závod s hromadným startem (JRD), Skřípov (MS 2008) 
 

Více o NZ bude v rozpisu NZ. 
 

6. Sledované závody: 
a, 22.2. kontrolní běžecký test 
b, 22.3. kontrolní long (cca 55/60´) 
c, 23.3. kontrolní middle (cca 27´) 
d, 23.4. kontrolní běžecký test 
f, 27.4. závod Silva cupu, Tibro OK-SWE 

 
Více o sledovaných závodech bude v rozpisu příslušného srazu. Uvedené termíny 
se můžou změnit. Více a podrobněji bude v každé pozvánce. 

 
7. Embargované prostory: jsou prostory NZ (odst.5. body a, c, d, e) uveřejněné  
v těchto nominačních kritériích s přesným vymezením v mapové příloze. Dnem 
zveřejnění (12.10. 2012) je veškerý vstup do uvedených prostor zakázán.  
Více o prostorech bude v rozpisu NZ. 

 
8. Zveřejnění nominace: včetně náhradníků bude prostřednictvím webu JRD a 
ČSOS provedena do 3.6. 2013. 

 
9. Poznámka: v případě zrušení jednoho z nominačních závodů, pozbývá 
související bod platnost. V případě neregulérnosti závodu nebo protestu bude 
nominace oznámena v nejbližším možném termínu. 

Nominační kritéria pro JMS 2013, ČR 
 

2 
 

Dráhové limity: 
 

− běžecká kvalita je nedílnou součástí dobrého výsledku 
− dosažený čas je ukazatelem momentální běžecké úrovně (která by v závodním 

období měla být téměř konstantní) 
− dosažený čas (resp. splnění / nesplnění) je vstupenkou do reprezentačního 

družstva pro další rok (VD, JRD i RDD) 
− prokázání běžecké připravenosti je zhodnocením systematické individuální 

práce na zvyšování běžecké kapacity 
− zařazením běžeckého testu do nominačních kritérií je cíleným impulsem k 

provozování řízeného a systematického tréninku pro viditelné zlepšení 
− v některých případech se cení i individuální posun (proto jsou bodované i časy 

pod úrovní bývalých limitů) 
− testování běžecké výkonnosti je preferováno v přímém poměření, tj. 24.5. 

2013 
 
 
úrovně a bodování dosažených časů: 
 D20        H20     

do 10:55    6 b.   do 09:05    
10:56 - 11:05   5 b.   09:06 - 09:15   
11:06 - 11:15   4 b.   09:16 - 09:25   
11:16 - 11:25   3 b.   09:26 - 09:35   
11:26 - 11:35   2 b.   09:36 - 09:45   
11:36 - 11:45   1 b.   09:46 - 09:55   
11:46 -    0 b.   9:56 -    

 
 
aplikace dosažených časů: 

- pro nominaci do družstva juniorů na další sezónu (r. 2014) je nutné 
dosažení min. bodové hodnoty 1b. 

- pro účely nominace na JMS 2013 jsou získané body za dosažený čas 
započítávané do celkového nominačního žebříčku a nesou tedy 1/4 díl  na 
konečném pořadí (viz. nominační žebříček) 

 
 
Podmínky, vztahující se k plnění limitů: 

- plnění limitů: 
o pro potřeby JRD budou uznávány časy ze společných týmových testů 

reprezentačních družstev  
o zájemce o nominaci na JMS musí dokončit alespoň jeden ze 

započítávaných testů (třebaže s bodovou hodnotou 0 bodů) 
- 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! 
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Nominační žebříček: 
 

- sestává se ze čtyř nominačních závodů (sprint, dráha, middle, hr. start; 
více viz. nominační závody) 

 
- kategorie: 

o pro nominační účely jsou v O-závodech stavěny vždy jen dvě tratě, D20 
a H20 

o v NZ sprint, budou tratě kategorií 18 a 20 připraveny tak, aby bylo 
možné dosažené časy porovnat v předem určeném místě (cíl, kontrola, 
apod.) a přidělit bodové hodnoty 

 
- bodování: 

o přidělování bodů v jednotlivých závodech je sestupné podle pořadí pro 
prvních šest umístění (1. = 6 b., 2.= 5 b., …) 

o bodují všichni závodníci kromě zahraničních 
o NZ  na dráze má svůj vlastní bodový systém 

 
- konečné pořadí v nominačním žebříčku bude určeno: 

o  součtem získaných bodů ve všech platných nominačních závodech 
o v případě rovnosti bodů rozhoduje NZ middle 

 
 

Veškeré situace vzniklé při NZ nelze postihnout v NK. Při rozhodování 
nechceme nikoho poškodit ani upřednostnit, chceme vybrat nejsilnější možný tým. 
Nominace podléhá schválení oponentem JRD a komisí reprezentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Potštejnský - šéftrenér JRD  
Radek Novotný - oponent RD  
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace 


