
ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ 
Reprezentační družstvo dospělých OB 
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Nominační kritéria pro MS 2017 Estonsko 
 

1. VÝCHODISKA:  
a. Výsledek na MS je nejvyšší prioritou činnosti reprezentace. 
b. Nominace se provádí spíše separátně na jednotlivé tratě, ale i celek musí dávat dobrý smysl.  

2. SPRINT - nominace do počtu 3h+3d bude sestavena na základě:  
a. výkonů ve sprintových závodech: 6.5. MČR ZBM, 20.5. Javorník a 25.5. SP Finsko. 
b. nedávných mezinárodních výsledků na této trati (MS, ME, SP, JMS, AMS) 
c. běžecké kapacity - důležitým předpokladem pro sprintovou nominaci je zisk alespoň 5 bodů v 

hodnocení dráhového testu na 3.000m
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d. perspektivy 
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, dřívější kvalitní výkony v této disciplíně, spolehlivost a 
schopnost podat výkon na světové scéně.  

4. LONG: 
Nominace do počtu 2d+3h bude sestavena na základě: 

 -  výkonu ve sledovaném závodě 14.5. (Estonsko)  - (!) podmínkou pro uznání výkonu je 
i start v předchozím závodě nominační série 

 -  nedávných významných výkonů na světové scéně a v dalších významných závodech 
(nominačky, MČR) na této trati 

Důležitým předpokladem pro nominaci na klasickou trať je zisk alespoň 3 bodů v hodnocení dráhového 
testu na 3.000m
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5. MIDDLE 
Nominace do počtu 2d+3h bude sestavena na základě: 

 -  výkonu ve sledovaném závodě 13.5. (Estonsko)  
 -  nedávných významných výkonů na světové scéně a v dalších významných závodech 

(nominačky, MČR) na této trati 
Důležitým předpokladem pro nominaci na middle je zisk alespoň 3 bodů v hodnocení dráhového testu 
na 3.000m
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6. ŠTAFETY - nominace do štafety bude sestavena s přihlédnutím k výsledkům sledovaných závodů pro 
MS, předchozímu působení ve štafetách na světové scéně a typové vhodnosti závodníků. 

7. PRÁVO HRAZENÉ ÚČASTI VE VÝPRAVĚ RD OB NA SLEDOVANÉ ZÁVODY PRO MS:  
a. Členové RDA 
b. Nejlepší 2 muži a 2 ženy (RDA se nepočítá) z nominačních závodů RD 14.-16.4.2017. Kritériem 

je nominační žebříček pro závody SP ve Finsku.  
c. Výjimečně mohou být do výpravy pro sledované závody v Estonsku zařazeni formou divoké 

karty i jiní závodníci na návrh realizačního týmu RD.   
8. EMBARGOVANÉ PROSTORY: 

a. embargo pro MČR sprint 6.5. (ZBM, Brno střed) 
b. embargo pro závod 20.5. (ASU, Javorník) 
c. embargo pro sprint při SP Finsko 25.5. 
d. mapa Küka (EST)  
e. mapa Kütiorg (EST) 

9. OZNÁMENÍ NOMINACE: Finální nominace pro MS včetně necestujících náhradníků bude uzavřena a 
zveřejněna k 30.5.2017. 

 

                                                                 
1
 V období 15.2.-30.5.2017.  

2
 V období 15.2.-30.5.2017. 

3
 V období 15.2.-30.5.2017. 

http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2003037
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=9734


Nominační kritéria pro SP Finsko 24.-28.5.2017 
 

1. VÝCHODISKA:  
a. Závody SP jsou důležitou součástí přípravy reprezentačních opor a významným rozvojovým 

stupněm pro závodníky druhého sledu. 
b. Vzhledem k charakteru závodů bude praktikována nominace "do týmu". 

2. PŘEDNOMINACE: V případě bezproblémového zdravotního stavu jsou pro závody SP Finsko předem 
nominováni všichni členové RDA: Adéla Indráková, Jana Knapová, Denisa Kosová, Pavel Kubát, Vojtěch 
Král, Miloš Nykodým, Jan Petržela a Jan Šedivý. 

3. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají 2 ženy a 2 muži s nejvyšším počtem bodů součtem 
platných nominačních závodů pro SP 14.-16.4., včetně testu na 3km. Bodování: 6-1 bod od 1. do 
6.místa v každém závodě (RDA se do bodování nepočítá). 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] 

4. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do počtu 6-7D+8H bude nominován na návrh vedení RD s přihlédnutím k 
výsledkům nominačních závodů, nedávné výsledkotvornosti, přístupu, perspektivě a dalším 
objektivním okolnostem. 

5. NOMINAČNÍ ZÁVODY: 
a. 14.4.  test na dráze - 3.000m  
b. 15.4. middle HD 33´ 
c. 16.4. long D 70´ H 80´ 

Pro platný start v každém nominačním závodě je podmínkou odzávodit předchozí závod nominační 
série. 

6. EMBARGOVANÉ PROSTORY:  
a. mapa Lena (Polsko) 
b. mapa Ciche Szczescie (Polsko) 
c. mapa Jakuszyce a Jakuszyce Polana (Polsko, veškerý zmapovaný lesní prostor na obě strany 

od silnice) 
7. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena na webu RD OB a 

ČSOS k 19.4.2017. 
 
Nominační kritéria pro Světové hry Polsko, Wroclaw, 25.-27.7.2017 
 

1. VÝCHODISKA:  
a. Nominace pro WG musí respektovat fakt, že 2+2 akreditovaní závodníci poběží všechny tři 

disciplíny: sprint, middle a smíšené štafety. 
b. Světové hry mají pro náš tým letos spolu s MS nejvyšší výsledkovou prioritu. 

2. PŘEDNOMINACE: Na základě předchozích výkonů na mezinárodní scéně a typové vhodnosti jsou v 
případě bezproblémového zdravotního stavu předem nominováni Denisa Kosová a Vojtěch Král. 

3. DIVOKÉ KARTY: Tým bude doplněn do počtu 2d+2h na základě nedávné relevantní výkonnosti na 
mezinárodní scéně a aktuální výkonnosti k datu uzávěrky soupisek.  

- K oficiálnímu datu uzávěrky jmenných přihlášek Světových her (30.3.2017) budou na soupisku 
zapsáni Jana Knapová a Jan Petržela.  

- Nominace pak bude přezkoumána na základě vývoje jarní části sezóny a případně 
aktualizovaná k nejzazšímu datu možných jmenných změn (30.5.2017). 

4. OZNÁMENÍ NOMINACE: Finální nominace včetně necestujících náhradníků bude oznámena na webu 
RD OB a ČSOS k 30.5.2017. 

 

Nominační kritéria pro závody SP Lotyšsko 25.-27.8.2017 
 

1. VÝCHODISKA:  
Závody SP v Lotyšsku (s následným kempem) představují nejenom obecný prostředek kariérního růstu, 
ale i významnou součást přípravy pro MS 2018.  

2. PŘÍMÁ NOMINACE: Přímou nominaci získají nejlepší 2 ženy a 3 muži v průběžném hodnocení SP (stav 
po sérii SP Finsko). 



3. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu do počtu 7-8H a 5-6D bude nominován na návrh vedení RD s 
přihlédnutím k výkonům v důležitých závodech jarní sezóny, mezi které patří:  

a. nominační závody pro SP Finsko 14.-16.4. 
b. MČR sprint 6.5. 
c. sledované závody pro MS Estonsko 13.-14.5. 
d. sprint Jeseník 20.5. 
e. SP Finsko 24.-28.5. 
f. závody ČP 3.-4.6. 
g. MČR na krátké trati 11.6. 

4. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace bude oznámena na webu RD OB a ČSOS ke 14.6.2017. 
 

Nominační kritéria pro Euromeeting 2.-3.9.2017 
 

1. VÝCHODISKA: Start na Euromeetingu a absolvování následného kempu jsou určené především jako 
postupný cíl a čerpání zkušeností pro nastupující druhý sled. 

2. NOMINACE: Tým do počtu 6H a 6D bude vybrán na návrh vedení RD s přihlédnutím k výkonům v 
důležitých závodech jarní sezóny, mezi které patří:  

a. nominační závody pro SP Finsko 14.-16.4. 
b. MČR sprint 6.5. 
c. sledované závody pro MS Estonsko 13.-14.5. 
d. ŽA SSU 13.-14.5. 
e. sprint Jeseník 20.5. 
f. SP Finsko 24.-28.5. 
g. závody ČP 3.-4.6. 
h. MČR na krátké trati 11.6. 
i. Juniorské MS 9.-16.7. 

3. OZNÁMENÍ NOMINACE: Částečná nominace může být zveřejněna spolu s nominací pro SP Lotyšsko 
14.6.2017. Finální nominace bude oznámena na webu RD OB a ČSOS k 18.7.2017 (po JMS). 

 

Nominační kritéria pro závody SP Švýcarsko 29.9.-1.10.2017 
 

1. VÝCHODISKA:  
a. Závody úrovně SP jsou obecně důležitým stupněm kariérního růstu závodníka. 
b. Bude uplatňována nominace "do týmu s důrazem na lesní disciplíny (běží se long, middle a 

smíšené štafety). 
2. PŘÍMÁ NOMINACE:  

a. Přímou nominaci získají nejlepší 2 ženy a 2 muži v průběžném hodnocení SP (stav po SP 
Lotyšsko). 

b. Přímou nominaci získají nejlepší 2 ženy a 2 muži z MČR na klasické trati 24.9.2017. Přímo 
nominovaní podle bodu a) se nezapočítávají. 

3. DIVOKÉ KARTY: Zbytek týmu bude nominován na návrh vedení RD s přihlédnutím k úrovni motivace a 
aktuální podzimní formě (Euromeeting, SP Lotyšsko, MČR na klasické trati). 

4. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace bude oznámena na webu reprezentace a ČSOS k 25.9.2017 (2 dny 
před odjezdem). 

 

Dráhový test 
 
Obecné 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, SP nebo ME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2.2017      
Radek Novotný - šéftrenér RD 
Zdeněk Zuzánek – předseda komise reprezentace 

  H D 

4 body RDA* 9:05 10:55 

2 body RDB 9:25 11:15 



Přílohy – některé mapy embargovaných prostorů: 
 
 
LENA (POL) 

 
 
 
CICHE SZCZESCIE (POL) 
 

 



JAKUSZYCE (POL) 
 

 



JAKUSZYCE POLANA (POL) 
 

 
 
 
 
 



KÜKA (EST) 
 

 
 



KÜTIORG (EST) 
 

 
 
 


