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Nominační kritéria pro MS 2014 Itálie 
 

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. výkonu v kontrolním závodě pro sprint 30.5. (Itálie) 
b. výkonů ve sprintových závodech při ME v Portugalsku (Q i F) 
c. výkonu v závodě MČR ve sprintu 8.5.2014 (Znojmo, ZBM) 
d. nedávných mezinárodních výsledků na této trati (MS, ME, SP, JMS) 

Podmínkou pro sprintovou nominaci je také 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. Žádoucími předpoklady jsou vysoká sprintová 
výkonnost, odpovídající atletická výkonnost, autonomie výkonu a schopnost podat 
výkon na světové scéně.  

4. LONG - nominace do počtu 3d+3h bude sestavena na základě: 
a. výkonu v kontrolním závodě 2.6.2014 (WRE Itálie Barricata), přičemž výkon se 

bude posuzovat i z hlediska samostatnosti2 
b. nedávným významným výkonům na světové scéně na této trati 

5. MIDDLE - nominace do počtu 3d+3h bude sestavena na základě: 
a. výkonu v kontrolním závodě 1.6.2014 (WRE Itálie Asiago), přičemž se výkon 

bude posuzovat i z hlediska samostatnosti 
b. nedávným významným výkonům na světové scéně na této trati 

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. SROVNÁVACÍ ZÁVODY MS: 
a. sprint s intervalovým startem, nominační závod italského týmu (30.5.2014) 
b. middle s intervalovým startem WRE Highlands Open, Asiago Itálie (1.6.2014) 
c. long s intervalovým startem WRE Barricata Itálie (2.6.2014) 

Pro start v závodech b) a c) je podmínkou běžet i předchozí závody.  
8. EMBARGOVANÉ PROSTORY: 

a. Treviso - oblast stávající sprintové mapy 
b. Hinterbech sever (Valgiardini Asiago) a nově přimapovaný prostor 
c. oblast stávající mapy Barricata 

9. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace bude uzavřena a oznámena zveřejněním na webu 
RD a ČSOS nejpozději 5.6.2014. 

 
  

                                                                 
1
 V období 15.3.-31.5.2014 

2
 Jedná se o běžný závod WRE za účasti mnoha špičkových týmů. 



Nominační kritéria pro ME 2014 Portugalsko 
1. FILOZOFIE:  

a. ME je pro český tým důležitým závodním vystoupením, nabízejícím příležitost 
k porovnání, k etablování na světové scéně a dalšímu osobnostnímu rozvoji.  

b. U ME je aktuální spíše nominace "do týmu", než na jednotlivé tratě. 
2. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 3 ženy a 4 muži s nejvyšším počtem bodů 

součtem platných nominačních závodů pro ME. 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) nižší součet [čas nom.longu + 2x čas nom.middlu] 

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

4. NOMINAČNÍ ZÁVODY ME: 
a. 21.3.  test na dráze - 3.000m  
b. 22.3. middle HD 35´ 
c. 23.3. long D 65´ H 80´ 

Pro start v každém závodě je podmínkou odzávodit předchozí závod nominační série. 
V případě hrozící sněhové pokrývky bude zvážena aplikace hromadného startu za 
použití dělících metod nebo přesunutí závodů do jiného dosažitelného prostoru. 

5. EMBARGOVANÉ PROSTORY:  
a. --- 
b. mapa Mnich (BOR), použitá pro oblastní žebříček JO 26.10.2013 
c. mapy Skleněný vrch a Pavlínino údolí (DKP) a Lískovec (Sosnová-Srní, BOR)  

6. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena 
na webu reprezentace a ČSOS k 25.3.2014. 

 
Nominační kritéria pro závody SP ve Španělsku 5.-6.4.2014 

1. Filozofie: start na těchto závodech je plánován jako příležitost pro druhý sled. 
Záměrem je nominovat závodníky, kteří se nenominují na ME, ale prokáží určitý tah 
na branku a výkonnost vhodnou pro mezinárodní scénu. 

2. Nominace bude provedena na návrh vedení RD formou divokých karet. Podkladem 
pro nominaci budou především výkony na nominačních závodech pro ME a nedávné 
výkony v důležitých startech. 

3. Předpokládaná velikost týmu: 1-3d + 2-4h. 
4. Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena na webu reprezentace a 

ČSOS k 25.3.2014. 
 

Nominační kritéria pro závody SP ve Švýcarsku 4.-5.10.2014 
 
Pro SP ve Švýcarsku bude operativně provedena nominace na základě dosavadního průběhu 
sezóny, výkonech na MČR a stavu aktiv v rozpočtu RD. Účast na těchto závodech má pro náš 
tým převážně přípravný charakter. Nominace bude uzavřena nejpozději k 28.9.2014. 
 
 



Nominační kritéria pro AMS 2014 Olomouc 
1. FILOZOFIE:  

- AMS je pro český tým výsledkově důležitým závodním vystoupením, zároveň 
nabízejícím příležitost k pevnějšímu etablování na světové scéně a dalšímu 
osobnostnímu rozvoji.  

- U AMS je aktuální spíše nominace "do týmu", než na jednotlivé tratě. 
- Vzhledem domácímu dějišti šampionátu je tentokrát systém nominace 

navázán na striktně na výsledky v domácích elitních závodech. 
2. PODMÍNKA: Podmínkou pro potvrzení nominace je účast na akademickém MČR v OB. 

V případě závažných důvodů k neúčasti může předseda komise orientačního běhu 
ČAUS (Mgr. Ondřej Vodrážka) na základě žádosti udělit výjimku z tohoto ustanovení. 

3. PŘEDNOMINACE: V případě bezproblémového zdravotního stavu jsou na AMS 
předem nominováni členové VSC: Iveta Duchová, Vojtěch Král a Pavel Kubát. 

4. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 3 závodnice-studentky a 2 závodníci-
studenti3 s nejvyšším součtem bodů z žebříčku, který se sestaví na základě 4 
nejlepších  bodových zisků4 z následujících závodů: 

1. MČR sprint 
2. ŽA sprint KUO 
3. ŽA TBM middle 
4. ŽA TBM long 
5. MČR middle finále 
6. AMČR long 

5. BODOVÁNÍ: Pro potřeby nominačního žebříčku bodují jen Češi, kteří formálně splňují 
podmínky pro start na AMS. Boduje se vždy pořadí v nejvyšší kategorii dospělých. 
Přednominovaní se nepočítají do bodování jednotl. závodů, ani do celkového součtu. 
Muži: 5-1 bod od 1. do 5. místa v každém závodě. 
Ženy: 5-1 bod od 1. do 5. místa v každém závodě.  
V případě rovnosti bodů v konečném součtu rozhoduje a) vyšší součet tří nejlepších 
výsledků z výše uvedených závodů, b) lepší nejlepší výsledek c) výsledek v MČR 
middle finále. 

6. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do maximálního počtu 6D+6H bude nominován formou 
divokých karet s ohledem na optimalizaci týmového výsledku a nasazení na tratě. 
Takto mohou být nominováni i závodníci, kteří neběželi žádný ze sledovaných závodů 
(např. juniorského věku). 

7. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena 
nejpozději k 30.6.2014. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3
 Rozdílný počet u mužů a žen je důsledkem rozdílného počtu přednominovaných. 

4
 V případě zrušení některého ze zařazených závodů může být počet započítávaných výsledků redukován. 



Dráhový test 2014 
 
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 31.10.2014 

(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 2015 

  H D 

4 body RDA 9:05 10:55 

2 body RDB 9:25 11:15 

 
 
 
 
 
30.1.2014       změny 23.4. označeny žlutě 
Radek Novotný - šéftrenér RD 
Jan Kaplan - oponent RD 
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace 
Ondřej Vodrážka - komise OB ČAUS 



Příloha - náhledy embargovaných prostorů: 
 
Hinterbech - srovnávací závod middle MS (podstatná část závodu bude na SZ od tohoto 
prostoru v nově zmapované části terénu) 
 

 
 
Treviso - srovnávací závod sprint MS 
 

 



Srovnávací závod MS long (WRE 2.6.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nominační závod pro ME - middle 
http://ob.tmapserver.cz/scripts/reitti.cgi?act=map&id=789&kieli=cz 

 
 
Nominační závod pro ME - long, varianta A 
http://ob.tmapserver.cz/scripts/reitti.cgi?act=map&id=622&kieli=cz 

 
 

http://ob.tmapserver.cz/scripts/reitti.cgi?act=map&id=789&kieli=cz
http://ob.tmapserver.cz/scripts/reitti.cgi?act=map&id=622&kieli=cz


Nominační závod pro ME long - varianta B 

 
 


