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ZVLÁŠTNÍ PŘEDPIS PRO ZAŘAZENÍ REPREZENTANTŮ DO 
UŽŠÍHO A ŠIRŠÍHO VÝBĚRU REPREZENTACE     

Zásady  zařazování  sportovců  do  státní  sportovní  reprezentace  se  řídí 
obecným a organizačním řádem státní sportovní reprezentace v ROB. Zvláštní 
předpis  upravuje  kritérium  pro  zařazení  do  užšího  a  širšího  výběru 
reprezentace od 11.04.2010 do 01.08.2010 na základě výsledků dosažených 
při výběrovém soustředění státní reprezentace takto:

Výběrový žebříček (VŽ)

Do výběrového žebříčku jsou hodnoceni všichni závodníci, kteří v daném závodu startovali a 
mohou  startovat  v  dané  kategorii  dle  pravidel  ROB,  bez  ohledu  na  jejich  zařazení  do 
reprezentace (nejde-li  o závodníky startující mimo soutěž po vzájemné dohodě). Do RŽ se 
nehodnotí cizí státní příslušníci. Do VŽ jsou zařazeny tyto závody : 

OB – zkrácená trať(1x), 
ROB 3,5 MHz – klasika (1x)
ROB 144 MHz – klasika(1x) 
kros (1x) 

Pro konečný bodový zisk se neškrtají žádné výsledky.

KLÍČ VÝBĚROVÉHO ŽEBŘÍČKU:

Bodové ohodnocení pro závody OB, ROB:
1.místo 11 bodů
2.místo 9 bodů
3.místo 8 bodů
4.místo 7 bodů
5.místo 6 bodů
6.místo 5 bodů
7.místo 4 body
8.místo 3 body
9.místo 2 body
10.místo 1 bod

další místa a nehodnocení 0 bodů

Bodové ohodnocení pro závod v krosu:
1.místo 5,5 bodů
2.místo 4,5 bodů
3.místo 4 bodů
4.místo 3,5 bodů
5.místo 3 bodů
6.místo 2,5 bodů
7.místo 2 body
8.místo 1,5 body
9.místo 1 body
10.místo 0,5 bod

další místa a nehodnocení 0 bodů
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Při  shodném  umístění  se  počítá  bodové  ohodnocení  pro  všechny  závodníky  za  dosažené 
umístění (např. 4.-5.místo =7bodů).

Bodování OB, ROB a krosu
Dle výsledkové listiny.

Postup při vynechání závodu VŽ ze zdravotních důvodů:
Při vynechání závodu VŽ ze zdravotních důvodů nebude započten žádný průměr. Závodník tuto 
skutečnost písemně nebo ústně  oznámí šéftrenérovi a manažerovi.

Postup při vynechání závodu VŽ z technických důvodů:
Při vynechání závodu VŽ z technických důvodů nebude započten žádný průměr. Závodník tuto 
skutečnost  písemně  nebo  ústně  oznámí  šéftrenérovi  a  manažerovi.  Při  celkovém  zrušení 
závodu z technických důvodů zaviněných pořadatelem, bude tento závod zrušen a nebude 
nahrazen dalším závodem.

Pořadí ve VŽ:
1. Konečné pořadí ve VŽ je dáno součtem bodů ze všech závodů VŽ bez škrtání.  Pokud 

dosáhnou dva závodníci stejného počtu bodů, není zvýhodněn žádný výsledek. Konečné 
rozhodnutí je na šéftrenérovi.

Kritéria pro výběr do reprezentace: 

V každé kategorii jsou do užšího kádru přímo zařazeni první dva závodníci z VŽ. Další závodníci 
jsou zařazováni do užšího a širšího výběru na základě rozhodnutí šéftrenéra s přihlédnutím k 
výsledkům na výběrovém soustředění, s přihlédnutím k předchozím individuálním úspěchům 
na mezinárodní scéně a k perspektivnosti daného závodníka.

Další ustanovení:

Po reprezentantovi  lze  za účast  na výběrovém soustředění  požadovat  finanční  příspěvek v 
rozsahu  stanoveném  Radou  AROB  ČR.  Výše  příspěvku  musí  být  uvedena  v  pozvánce. 
Kterýkoliv sportovec nezařazený do výběru reprezentace se může na vlastní náklady zúčastnit 
soustředění reprezentace, pokud se závazně přihlásí ve stanoveném termínu. 
Každý reprezentant musí  mít  uzavřenu Smlouvu o reprezentaci  České republiky  v  ROB. V 
případě, že nebude smlouva uzavřena, nebude sportovec zařazen do reprezentačního výběru. 
Zařazení sportovců do státní reprezentace na základě zvláštního předpisu platí od 11.04.2010 do 
01.08.2010. Po závěrečném soustředění bude jmenováno nové složení reprezentačního výběru s 
platností do 30.11.2010.

Andrej Gomzyk     V Turnově, dne 07.10.2009

trenér reprezentace ČR

Tel.: +420 774 850 463

Email:andriyg@seznam.cz    …...........................................

mailto:andriyg@seznam.cz

