
Nominační kritéria pro JMS v OB – 9. - 16. 7. 2017 Tampere, Finsko

http://www.jwoc2017.fi/

Cílem nominačních závodů je vybrat komplexně připravené závodníky, kteří podají vyrovnané 
výkony ve všech disciplínách v různých typech terénů. 
Vzhledem k tomu, že se JMS koná ve Finsku, pro nás v netypickém skandinávském terénu, rozhodli 
jsme se uspořádat nominační závod na klasické a krátké trati ve Švédsku při dubnovém VT. Jedná se o
terén, který klade podobné nároky na fyzický a technický výkon jako ten při následném JMS. Jsem 
toho názoru, že v ČR nelze najít nic tak odpovídajícího včetně získání zkušeností se skandinávským 
pojetím generalizace mapy. 
Zbylé dva nominační závody ve sprintu a na krátké trati se poběží při celostátních závodech v ČR.
Nominační závody se uskuteční v poměrně dlouhém časovém úseku z důvodu maturitních zkoušek. 
Nejzazší termín delšího soustředění na severu připadá v úvahu v námi zvoleném termínu. 

Nominační závody:

 25. 4. závod na klasické trati (Basas, OK Orinto) – pořadatel RT JRD
 26. 4. závod na krátké trati č. 1 (Basas, OK Orinto) – pořadatel RT JRD
 20. 5. závod ve sprintu – pořadatel ASU
 3. 6. závod na krátké trati č. 2 – pořadatel VSP
 dráhový test

Právo startu: závodníci kategorie DH20 a DH18 závodící v sezóně 2017 v žebříčku A.

Závod na klasické trati a krátké trati č. 1 proběhne v rámci soustředění ve Švédsku. Účast na 
soustředění je omezena kapacitou 30 míst v dopravě a na ubytování. Přednost účasti na soustředění 
mají členové JRD+sledovaní, ostatní do naplnění kapacity nebo při zajištění vlastní dopravy a 
ubytování. Více informací bude zveřejněno v rozpise akce. 

Embargované prostory: mapa Basas východně od obce Hällingsjö, 35 km východně od Goteborgu, 
vlastník Orinto OK (klasická trať a krátká trať č. 1), město Javorník (sprint), lesní prostor ohraničený 
obcemi Řevnice, Dobřichovice, Všenory, Černolice, Řitka a silnicí č. 116  (krátká trať č. 2).

Zákaz vstupu do embargovaných prostor platí do doby konání závodu pro všechny závodníky, 
trenéry a další osoby, které mohou svojí znalostí terénu ovlivnit výsledky závodu. 

Nominační kritéria:

Na JMS 2017 budou nominováni závodníci následovně:
1) první tři závodníci/závodnice z nominačního žebříčku
2) ostatní závodníci/závodnice do maximálního počtu 6 D a 6 H a necestující náhradníci (1 + 1) budou
nominováni na základě:
a) výkonů v nominačních závodech
b) výsledků v dosavadním průběhu sezóny 2017 (MČR sprint 7. 5., ŽA SSU 13. - 14. 5., ŽA KAM 4. 
6.)
c) přístupu na společných akcích, aktivity a obecné trénovanosti

http://www.jwoc2017.fi/


Nominační žebříček:

Žebříček se sestavuje součtem bodů ze všech 5 nominačních závodů:
 25. 4. klasická trať
 26. 4. krátká trať č. 1
 20. 5. sprint
 3. 6. krátká trať č. 2
 dráhový test 

Body z klasické trati a z krátké trati č. 1 se udělují následovně:
1. místo – 10 bodů
2. místo – 8 bodů
3. místo – 6 bodů
4. místo – 4 body
5. místo – 3 body
6. místo – 2 body
7. místo a dále – 0 bodů

Body ze sprintu a z krátké trati č. 2 se udělují následovně:
1. místo – 6 bodů
2. místo – 5 bodů
3. místo – 4 body
4. místo – 3 body
5. místo – 2 body
6. místo – 1 bod
7. místo a dále – 0 bodů

Body z dráhového testu viz níže.

Při stejném počtu bodů se o pořadí v žebříčku rozhoduje dle následující posloupnosti (nerozhodne-li
bod 1, uplatňuje se bod 2; nerozhodne-li bod 2, uplatňuje se bod 3):

1) vyšší bodový zisk v součtu závodů na klasické trati a krátké trati č. 1
2) získání alespoň jednoho bodu z dráhového testu
3) nejvyšší bodový zisk ze závodu na krátké trati č. 2 nebo ve sprintu

Dráhové testy:

Termíny společného testování na dráze:

 19. 5. 2017 místo bude upřesněno v rozpise
 2. 6. 2017 místo bude upřesněno v rozpise

Účastníci nominačních závodů se musí zúčastnit alespoň jednoho z výše uvedených společných
testování a musí dokončit alespoň jeden z testů. Do nominačního žebříčku se udělují body za
nejlepší zaběhnutý čas ze společného dráhového testování. 

Body z dráhového testu:

D                                        H                              body
do 10:55                            do 9:05                      6
10:56 – 11:05                    9:06 – 9:15                5
11:06 – 11:15                    9:16 – 9:25                4
11:16 – 11:25                    9:26 – 9:35                3
11:26 – 11:35                    9:36 – 9:45                2



11:36 – 11:45                    9:46 – 9:55                1
11:46 a více                       9:56 a více                0

Poznámky:

- kategorie D18 a D20 resp. H18 a H20 poběží na závodech ŽA 20. 5. – sprint a 3. 6. krátká trať č. 2 
na stejných tratích tzn. že není nutné se hlásit do kategorie juniorů resp. juniorek. Pro výpočet bodů do
nominačního žebříčku z těchto dvou závodů se počítají pouze závodníci, kteří se přihlásí na nominační
závody.

- zájemci o nominaci musí absolvovat všech 5 nominačních závodů. Případnou neúčast v některém
z nominačních závodů řeší vedení JRD.

- v případě neregulérnosti některého z nominačních závodů rozhoduje o úpravě nominačních kritérií
RT JRD a komise reprezentace.

- nominační závody se řídí Pravidly OB vydanými Sekcí OB ČSOS v celém rozsahu.

- nominace bude oznámena do úterý 6. 6. 2017 do 23:00 hod.

- nominaci schvaluje komise reprezentace.

13. 1. 2017

Pavel Košárek – trenér JRD v OB

Zdeněk Zuzánek –  předseda komise reprezentace


