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Nominační kritéria pro MS 2012 Švýcarsko 
 

1. FILOZOFIE KRITÉRIÍ:  
a. Bude preferována nominace na jednotlivé tratě.  
b. Zejména pro middle bude snaha nominovat závodníky, kteří v daném 

specifickém terénu prokáží určitou rutinu. 
c. Významně zohledňovaným faktorem bude také komplexní běžecká 

výkonnost, umožňující bojovat o přední umístění na světové scéně. 
2. SPRINT - nominace 3h+3d bude sestavena na základě  

a. výsledků ve sledovaných sprintových závodech (14.4. Andelfingen SUI, 16. a 
19.5. ME SWE, 1.6. MČR sprint Děčín)   

b. předchozích mezinárodních výsledků na této trati 
c. prokázané atletické výkonnosti (test 13.4. + další relevantní atletické výkony) 

3. LONG 
a. přímou nominaci si vybíhá vítěz nominačního závodu long (nezapočítávají se 

cizinci) 
b. další závodníci do počtu 3h+3d budou nominováni zejména s přihlédnutím k   

 -  výsledku nominačního závodu pro MS - long 
 -  výsledku nominačního závodu pro ME - long 
 -  úrovni výkonu při fyzických testech 
 -  výsledku závodu long na ME 2012 a předchozím významným 

výsledkům na této trati.  
4. MIDDLE 

a. přímou nominaci si vybíhá nejlepší závodník součtem časů obou nominačních 
závodů middle (nezapočítávají se cizinci) 

b. další závodníci do počtu 3d+3h budou nominováni zejména s přihlédnutím k 
 -  výsledku nominačních závodů pro MS - middle 
 -  výsledku nominačního závodu pro ME - middle 
 -  výsledkům na ME 2012 (middle, long) a předchozím relevantním 

mezinárodním výsledkům 
 -  úrovni výkonu při fyzických testech 

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

6. NOMINAČNÍ ZÁVODY MS: 
a. middle OK Jura 26.5. 
b. long RD 27.5. 
c. middle OK Jura 28.5. 
d. sprint BOR+DCE 1.6. 

Pro start v závodě d) není podmínkou běžet i předchozí závody. Pro start v závodě c) 
je podmínkou odzávodit i závod a) a závod b). Pro start v závodě b) je podmínkou 
odzávodit i závod a). 

7. EMBARGOVANÉ PROSTORY: 



a. Morez/Roche Fendue (embargo o'Jura) 
b. prostory "Rappenchopf" a "Langenthal Ost" (viz příloha) 
c. Morbier/Les Marais (embargo o'Jura) 
d. město Děčín - prostor embarga MČR 2012 

8. OZNÁMENÍ NOMINACE: Kompletní nominace včetně náhradníků na jednotlivé tratě 
bude oznámena zveřejněním na webu RD a ČSOS k 3.6.2012. 

 
 

Nominační kritéria pro ME 2012 Švédsko 
  

1. FILOZOFIE:  
a. ME je pro český tým důležitým závodním vystoupením, nabízejícím 

závodníkům 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. 
c. V souladu s prioritami RD slouží tentokrát nominační závody pro ME zároveň 

jako cenná součást přípravy pro MS. (Stejný model byl použit i v roce 2008.) 
2. PŘEDNOMINACE: V případě bezproblémového zdravotního stavu je na ME předem 

nominovaná Dana Šafka Brožková. Tato nominace bude potvrzená před startem 
nominačních závodů. 

3. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 3 závodníci s nejvyšším počtem bodů 
součtem všech platných nominačních závodů pro ME (přednominovaní se počítají do 
bodování jednotl. závodů, ale ne do celkového součtu; do bodování se nepočítají 
cizinci). Bodování: 6-1 bod od 1. do 6.místa v každém závodě. V případě testu na 3km 
13.4. platí bodování podle příslušné tabulky. V případě rovnosti bodů v konečném 
součtu rozhoduje a) vzájemná bilance v orientačních nominačních závodech, b) lepší 
nejlepší výsledek v orientačních nominačních závodech, c) pořadí v nom.z.middle 

4. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do počtu 6D+6H bude nominován na návrh vedení RD s 
přihlédnutím k výsledkům nominačních závodů a dalším faktorům. 

5. NOMINAČNÍ ZÁVODY ME: 
a. 13.4.  společný test na dráze - 3.000m (povinný pro všechny) 
b. 14.4.  dvoukolový sprint Andelfingen, Švýcarsko (platí výsledek finále) 
c. 15.4. WRE long OLG Dachsen, Schaffhausen, Švýcarsko 
d. 16.4. middle RD, Vogt (Ravensburg), Německo 

Pro start v každém závodě je podmínkou odzávodit všechny předchozí závody 
nominační série. 

6. EMBARGOVANÉ PROSTORY:  
a. --- 
b. město Andelfingen a Kleinandelfingen  
c. mapa Cholfirst (embargo WRE OLG Dachsen) 
d. mapa Heisser Forst (SV Baindt)  

7. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena 
k 18.4.2012. 

 
 
 
 



Nominační kritéria pro závody SP ve Švýcarsku - Postfinancesprint 2012 
 
Pro závody SP ve Švýcarsku 23.-24.6. budou nominováni závodníci, nominovaní na MS. 
Nominace může být doplněna formou divoké karty. 
(Tato série SP má pro nás přípravný charakter.)  
 

Nominační kritéria pro AMS 2012 
 

1. FILOZOFIE:  
- AMS je pro český tým důležitým závodním vystoupením, nabízejícím 

závodníkům příležitost k pevnějšímu etablování na světové scéně a dalšímu 
osobnostnímu rozvoji.  

- U AMS je aktuální spíše nominace "do týmu", než na jednotlivé tratě. 
2. PODMÍNKA: Podmínkou pro potvrzení nominace je účast v závodě akademického 

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

3. PŘEDNOMINACE: V případě bezproblémového zdravotního stavu jsou na AMS 
předem nominováni členové VSC: Iveta Duchová, Radka Brožková, Pavel Kubát a Jan 
Procházka. 

4. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 2 závodníci-studenti s nejvyšším součtem 
bodů z žebříčku, do kterého se započítává: 

 bodový zisk z fyzického testu 13.4., nahlášeného oficiálního atletického 
závodu na 3000m nebo jiného měření RD (v období 1.1.-1.6.2012) 

 a 3 nejlepší  bodové zisky z následujících 6-ti akcí (maximálně však jeden 
výsledek ze sprintu) 
- součet dvou nominačních závodů pro MS middle 
- nominační závod pro MS long 
- MČR sprint 1.6.  
- nominační závod pro ME sprint 
- nominační závod pro ME long 
- nominační závod pro ME middle 

Přednominovaní se počítají do bodování jednotl. závodů, ale ne do celkového součtu.  
Z bodování jednotlivých závodů se vyškrtnou závodníci, kteří nestartovali alespoň ve 
2 z výše uvedených závodů. 
Bodování: 6-1 bod od 1. do 6.místa v každém závodě. Bodují jen Češi-studenti. V 
případě testu na 3km platí bodování podle příslušné škálované hodnotící tabulky.  
V případě rovnosti bodů v konečném součtu rozhoduje a) vyšší součet dvou 
nejlepších výsledků z výše uvedených závodů, b) lepší nejlepší výsledek, c) lepší druhý 
nejlepší výsledek d) lepší třetí nejlepší výsledek atp. ...e) výsledek v dráhovém testu 

5. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do maximálního počtu 6D+6H bude nominován na návrh 
vedení RD s přihlédnutím k výsledkům nominačních závodů MS a ME a dalším 
faktorům (např. perspektiva). 

6. EMBARGOVANÉ PROSTORY:  viz nominační závody pro MS a ME. 
7. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena 

k 6.6.2012. 
 



Nominační kritéria pro Euromeeting 2012  
 
EM je akcí převážně přípravného charakteru (budování osobní pozice ve světovém OB). 
Nominace bude sestavena k 6.6.2012 na základě dosavadního průběhu sezóny, s možností 
doplnění do data uzávěrky jmenných přihlášek závodu. 
Záměrem je vyslat početný tým motivovaných závodníků.  
 

Dráhový test 2012 
 
Podmínky pro plnění dráhového testu: 
- Všichni běží 3000m (D i H). 
- Platí pouze časy zaběhnuté na měření RD nebo oficiálních atletických závodech. Zcela 

výjimečně může být umožněno 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 31.10.2012 

(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 2013 

     H ekv.5km D 

3 body vyšší úroveň RDA,B 9:15 16:04 11:05 

1 bod nejnižší akceptovatelná úroveň RDC 9:35 16:39 11:25 

 
16.12.2011 (17.2.2012) 
Radek Novotný - šéftrenér RD, Jan Kaplan - oponent RD, Zdeněk Zuzánek - komise 
reprezentace, Ondřej Vodrážka - komise OB ČAUS 



Příloha - embargované prostory: 
 
Andelfingen - nominační sprint ME 

 



Děčín - nominační sprint MS 

 
 
Langenthal - nominační long MS: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rappenschopf - nominační long MS: 

 
 
 
 
 



Cholfirst - nominační long ME 

 
 
 
 



Heisser Forst - nominační middle ME: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Morez - nominační middle 1 MS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Marais - nominační middle 2 MS: 

 
 


