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Nominační kritéria pro MS 2013 Vuokatti, Finsko 
 

1. FILOZOFIE KRITÉRIÍ:  
a. Co nejlepší výsledek na MS je jasným hlavním cílem činnosti RD, nejvyšší 

priorita. 
b. Bude preferována nominace na jednotlivé, charakterově vzájemně dosti 

odlišné tratě.  
c. Významně zohledňovanými faktory budou také  

 -  komplexní běžecká výkonnost, umožňující bojovat o přední umístění 
na světové scéně 

 -  úroveň kontrolovanosti výkonu, odolnost proti tlaku 
 -  pro lesní disciplíny i schopnost podat stabilní výkon ve skandinávských 

terénech 
2. SPRINT - nominace do počtu 3h+3d bude sestavena na základě  

a. výsledků ve sledovaných sprintových závodech: 8.5. MČR sprint Chrudim, 
25.5. Karlova Studánka, 1.,4. a 7.6. Nordic O-tour.   

b. předchozích mezinárodních výsledků na této trati (MS, ME, SP, JMS) 
c. splnění podmínky zisku alespoň 3 bodů v hodnocení dráhového testu na 

3.000m1 a další prokázané atletické výkonnosti2  
d. reálnosti absolvování disciplíny v rámci programu MS3. 

3. LONG 
a. přímou nominaci si vybíhá ten nejrychlejší závodník z nominačního závodu 

long, který zároveň v dráhovém testu 16.5. dosáhl alespoň 2 bodů a v součtu 
pro middle neztratil na nejlepšího více než 15 minut4 

b. další závodníci do počtu 3h+3d budou nominováni zejména s přihlédnutím k   
 -  výsledku nominačního závodu pro MS - long 
 -  předchozím významným výkonům na světové scéně na této trati 
 -  úrovni výkonu při fyzických testech (dráha 16.5. a MČR kros 30.3.) 
 -  výkonům v závodech Silva League 27. a 28.4. 

4. MIDDLE 
a. přímou nominaci si vybíhá nejlepší závodník součtem časů obou nominačních 

závodů middle5 
b. další závodníci do počtu 3d+3h budou nominováni zejména s přihlédnutím k 

 -  výsledkům dvou nominačních závodů pro MS - middle 
 -  předchozím relevantním mezinárodním výkonům (MS, ME, SP, JMS) 
 -  úrovni výkonu při fyzických testech (dráha 16.5. a MČR kros 30.3.) 

                                                                 
1
 V období od 1.2.2013 do data uzavření nominace. Standartně při testu 16.5. 

2
 Test 16.5. a další nahlášené relevantní atletické výkony v souladu s pravidly pro plnění dráhového testu. 

3
 Při sestavování nominace se, vzhledem k podobě programu MS, tentokrát neplánuje podporovat kombinování 

longu a sprintu. 
4
 Nezapočítávají se případní cizinci. Omezující podmínky se vztahují pouze na přímou nominaci a jsou myšlené 

jako nástroj zajištění rovných podmínek a podržení určité základní výkonnostní úrovně. 
5
 Nezapočítávají se případní cizinci. 



5. 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. 

6. NOMINAČNÍ ZÁVODY MS: 
a. prolog - 3000m na dráze (16.5. dopoledne, Avesta) 
b. hendikepový start na 40min (16.5. odpoledne, Avesta) - startovní listina bude 

vytvořena prostými odstupy z předchozího prologu na dráze. Trať bude silně 
farstovaná, okruhový systém hagaby. 

c. middle s intervalovým startem na 35min (18.5. Leksand) 
d. long na 70/90minut (19.5. Gustafs) 

Pro start v závodě d) je podmínkou běžet i předchozí závody.  
7. EMBARGOVANÉ PROSTORY: 

a. -- 
b. mapa Liljansberg (Dalaportens OL) 
c. mapa Asaklitt (Leksands OK) 
d. prostor AMS middle a štafet 2010 (Gustafs poblíž Borlänge) 

8. OZNÁMENÍ NOMINACE: Nominace bude uzavřena a oznámena zveřejněním na webu 
RD a ČSOS nejpozději 10.6.20136.  

 
 
 

Nominační kritéria pro Světové hry 2013 Cali, Kolumbie 

 
1. Filozofie: skložení týmu pro Světové hry je jednoznačně determinováno snahou o co 

nejlepší momentální výsledek v daných konkrétních specifických podmínkách.  Z 
hlediska žebříčku priorit RD 2013 jsou Světové hry ve druhé úrovni (první úroveň MS, 
druhá úroveň NORT a WG). 

2. Podkladem pro sestavení nominace budou předchozí mezinárodní výsledky, typová 
vhodnost a předpoklady výrazně výsledkově uspět.  

3. Nominace v počtu 2+2 bude sestavena přednostně ze členů RDA společným návrhem 
šéftrenéra RD, supervizora RD a vedoucího komise reprezentace sekce OB. V případě 
nenaplnění kvóty z řad RDA budou osloveni další vytipovaní adepti startu z řad RDB. 

4. Nominace bude oznámena s dostatečným předstihem, nejpozději zřejmě koncem 
dubna7.  

 
 
Nominační kritéria pro Nordic O-tour 2013 (Oslo, Sigtuna, Turku) 
 

1. Filozofie: start na NORT je z hlediska českého týmu zejména vkladem do vrcholné 
fáze kariérního růstu a nástrojem udržování přímého kontaktu se světovou scénou. 
Na žebříčku výsledkových priorit RD 2013 je NORT ve druhé úrovni8. 

2. Přímou nominaci pro NORT 2013 automaticky získají členové RDA s deklarovaným 
zájmem o start v tomto závodě9.   

                                                                 
6
 Někteří závodníci mohou dostat nominační jistotu už k 22.5. (po nominačních závodech). 

7
 V době vzniku tohoto dokumentu stále ještě není znám termín přihlášek na Světové hry. Bude upřesněno. 

8
 První úroveň MS, druhá úroveň NORT, WG, SP. 

9
 V době vzniku dokumentu se jedná o 2 ženy a 4 muže. 



3. Celková nominace až do počtu 4d + 6h bude doplněna zájemci z řad RDB a 
sledovaných10.  

4. Podkladem pro sestavení nominace budou nejen výkony ve sledovaných závodech, 
ale zvážena bude i perspektiva, typová vhodnost pro daný charakter závodu, stupeň 
trénovanosti, zacílenost a systematičnost přípravy a také nedávné výkony v 
relevantních závodech na světové scéně. 

5. Sledovanými starty vzhledem k nominaci na NORT budou závody Silva league 27.-
28.4. (Tibro) a MČR sprint 8.5. 

6. NORT bude organizačně řešen s využitím finanční spoluúčasti ze strany 
nominovaných. Tato spoluúčast se stanoví zpětně po závodech podle vzorce 
x=[100Kč * procentuální pozice v rámci výsledkové listiny], kde vítězství znamená 0% 
a poslední místo 100% (včetně diskvalifikace). Maximální sazba je tedy 10.000,-Kč. 

7. Zájem ucházet se za daných podmínek o nominaci na NORT je třeba projevit do 
1.4.2013 přihláškou na webu RD nebo emailem šéftrenérovi.  

8. Nominace bude oznámena k 10.5.2013 zveřejněním na webu RD a ČSOS.  
 
 
 

Nominační kritéria pro závody SP ve Švýcarsku - Postfinancesprint 2012 
 
Pro závody SP ve Švýcarsku 5.-6.10. budou nominováni přednostně závodníci, kteří mají 
vzhledem k průběžnému pořadí SP šanci běžet finálový závod.  
Nominace bude uzavřena k 22.9.2013. 
 
 
 

Nominační kritéria pro Euromeeting 2013 Skotsko 

 
1. Filozofie: Euromeeting je akcí přípravného charakteru - mezistupněm kariérního růstu a 

zároveň součástí cílené přípravy na MS2015. 
2. Plánovaná velikost výpravy: 6d+8h. 
3. Podkladem pro sestavení nominace budou výkony na 

a. nominačních závodech pro MS a MČR sprint 8.5. 
b. v ostatních absolvovaných závodech na domácí i mezinárodní scéně v průběhu 

sezóny (s důrazem na MČR, JMS, WRE) 
c. při přípravných akcích RD a JRD 

Dále se bude zohledňovat i obecná perspektiva a perspektiva případného startu na MS 
2015. 

4. Euromeeting bude řešen pomocí finanční spoluúčasti ze strany nominovaných. Výše 
úhrady ze strany závodníka bude stanovena po závodech podle vzorce: x=[60Kč * 
procentuální výsledek ze dvou nejlepších výkonů ze tří závodů Euromeetingu], kde první 
místo znamená 0% a poslední místo 100%. Maximální sazba je tedy 6.000,-Kč. 

5. Základ nominace bude sestaven k 22.5.2013. Po tomto datu může být nominace dále 
průběžně doplňována. 
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 V případě navýšení finančních prostředků v rozpočtu RD bude nominace dále početně rozšířena. Cílem je 
poslat co nejpočetnější výpravu. 



Dráhový test 2013 
 
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 31.10.2013 

(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 2014 

  H ekv.5km D 

4 body RDA 9:05 15:47 10:55 

2 body RDB 9:25 16:22 11:15 

 
 
 
 
 
 
 
18.1.2013  
Radek Novotný - šéftrenér RD 
Jan Kaplan - oponent RD 
Zdeněk Zuzánek - komise reprezentace 



Příloha - embargované prostory: 
(postupně budou dodány kvalitnější náhledy) 
 
Nominační middle - Leksand 

 
 
Nominační long - Gustafs 

 



Nominační middle hendikep - Liljansberg, Avesta 

 
 


