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Nominační zásady pro rok 2015
 

Svaz: Asociace rádiového orientačního běhu České republiky

Období: od 1.11.2014 do 31.10.2015

Šéftrenér: Andriy Gomzyk Turnov, Kosmonautů 1422, PSČ 511 01
Mobil: +420774850463, e-mail: andriyg@seznam.cz

Manažer: Marcela Šrůtová Praha 4, Branická 189, PSČ 140 00
Mobil: +420602220024, e-mail: arob@ardf.cz

Technik: Miloslav Nečas Turnov, Studentská 1597, PSČ 511 01
mobil: +420602811271, e-mail: miloslav.necas@quick.cz

Mistrovství Evropy

Česká republika, Mariánské Lázně, 17. - 23. 8. 2015

Reprezentační žebříček (RŽ)

Do reprezentačního 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 RŽ jsou zařazeny tyto závody :

Foxoring 3,5 MHz (1x),
ROB 3,5 MHz – klasika (4x)
ROB 144 MHz – klasika(4x)
ROB 3,5 MHz – sprint (1x) 
běh na dráze (1x)

Pro konečný bodový zisk se škrtají dva nejhorší výsledky ze závodů ROB bez ohledu na
druh závodu. Body získané při běhu na dráze se neškrtají.

Běh na dráze je povinný. Při nesplnění času uvedeného v LIMITU B do stanoveného termínu
nemůže být reprezentant nominován na Mistrovství Evropy, nominačního soustředění R7–R10
se může zúčastnit na vlastní náklady a pro následující rok může být zařazen pouze do širšího
kádru reprezentace.



KLÍČ REPREZENTAČNÍHO ŽEBŘÍČKU:
Bodové ohodnocení pro závody 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

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

Bodování  ROB
Dle výsledkové listiny.

Bodování běhu na dráze:
Bodování je provedeno dle dosažených časů, pro jednotlivé kategorie zvlášť:

LIMIT A – bodovaný

5 000 m (muži): 3 000 m (ženy)

do 15´59,99´´ 3,0 body do 10´59,99´´ 3,0 body
16´00,00´´ - 16´29,99´´ 2,5 bodu 11´00,00´´ - 11´29,99´´ 2,5 bodu
16´30,00´´ - 16´59,99´´ 2,0 body 11´30,00´´ - 11´59,99´´ 2,0 body
17´00,00´´ - 17´29,99´´ 1,5 bodu 12´00,00´´ - 12´29,99´´ 1,5 bodu
17´30,00´´ - 17´59,99´´ 1,0 bod 12´30,00´´ - 12´59,99´´ 1,0 bod
18´00,00´´ - 18´29,99´´ 0,5 bodu 13´00,00´´ - 13´29,99´´ 0,5 bodu
18´30,00´´ a více 0,0 bodu 13´30,00´´ a více 0,0 bodu

5 000 m (junioři): 3 000 m (juniorky)

do 17´29,99´´ 3,0 body do 11´59,99´´ 3,0 body
17´30,00´´ - 17´59,99´´ 2,5 bodu 12´00,00´´- 12´29,99´´ 2,5 bodu
18´00,00´´ - 18´29,99´´ 2,0 body 12´30,00´´- 12´59,99´´ 2,0 body
18´30,00´´ - 18´59,99´´ 1,5 bodu 13´00,00´´- 13´29,99´´ 1,5 bodu
19´00,00´´ - 19´29,99´´ 1,0 bod 13´30,00´´- 13´59,99´´ 1,0 bod
19´30,00´´ - 19´59,99´´ 0,5 bodu 14´00,00´´- 14´29,99´´ 0,5 bodu
20´00,00´´ a více 0,0 bodu 14´30,00´´ a více 0,0 bodu

LIMIT B – nebodovaný

5000 m (muži): do 19´00 včetně
5000 m (junioři): do 20´30 včetně
3000 m (ženy): do 14´00 včetně
3000 m (juniorky): do 15´00 včetně



Počítají se výsledky dosažené nejpozději do 21.07.2015 včetně.

Podmínky jsou následující:
Muži a junioři běží 5 000 m na dráze, ženy a juniorky 3 000 m na dráze. 

Možnosti absolvování jsou následující:

a)  Běh  bude  absolvován  na  jakémkoliv  oficiálním  atletickém závodě.  Podmínkou  je
oznámení tohoto pokusu alespoň týden předem šéftrenérovi a manažerovi reprezentace
a zaslání oficiální výsledkové listiny a kontaktu na hlavního rozhodčího.

b) Běh bude absolvován po dohodě s šéftrenérem a manažerem reprezentace kdykoliv
samostatně.  Jedinou  podmínkou  je  účast  člena  realizačního  týmu  nebo  jiné  osoby
určené šéftrenérem nebo manažerem reprezentace, která provede měření.

c) Běh bude absolvován na určené akci reprezentace.

Počet pokusů není omezen, počítá se nejlepší výsledek.

Postup při vynechání závodu RŽ ze zdravotních důvodů:

Při vynechání závodu RŽ ze zdravotních důvodů nebude započten žádný průměr. 
Závodník tuto skutečnost písemně oznámí šéftrenérovi a manažerovi.

Postup při vynechání závodu RŽ z technických důvodů:

Při  vynechání  závodu  RŽ  z  technických  důvodů  nebude  započten  žádný  průměr.
Závodník  tuto  skutečnost  písemně  oznámí  šéftrenérovi  a  manažerovi.  Při  celkovém
zrušení nominačního závodu z technických důvodů zaviněných pořadatelem, bude tento
závod  zrušen  a  může  být  nahrazen  dalším  závodem  téhož  pásma  na  některém
z nominačním soustředění. Konečné rozhodnutí má šéftrenér.

Započtení bodů z veřejných závodů:

Do nominačního žebříčku  se  započtou výsledky z  veřejných závodů (R5,  R6)  pouze
u těch závodníků, kteří  se zúčastnili  nejméně dvou nominačních závodů (R1-R4, R7-
R10) a zároveň mají splněn limit B.

Pořadí v RŽ:

Konečné pořadí  v RŽ je dáno součtem bodů ze všech závodů RŽ a po provedeném
odečtu dvou  nejhorších výsledků mimo atletického limitu. Průběžné pořadí v RŽ je dáno
okamžitým  součtem  bodů.  Pokud  dosáhnou  dva  závodníci  stejného  počtu  bodů,  je
rozhodující výsledek z  posledních dvou závodů RŽ (mimo RŽ11)

Pro nominaci na foxoring a sprint bude brán zřetel na měřené závody v obou
disciplínách   na  výběrovém  soustředění  a  závodech  Národního  žebříčku
(O - sport, Kysucký pohár, 4D ROB)



Nominační závody
druh závod termín místo

1. nominační závod 144 MHz 12.06.2015 Plzeň
2. nominační závod 3,5 MHz 13.06.2015 Plzeň
3. nominační závod 3,5 MHz sprint 13.06.2015 Plzeň
4. nominační závod 3,5 MHz Foxoring 14.06.2015 Plzeň
5. nominační závod 3,5 MHz 04.07.2015 4 dny ROB
6. nominační závod 144 MHz 06.07.2015 4 dny ROB
7. nominační závod 144 MHz 23.07.2015 Šumperk
8. nominační závod 3,5 MHz 24.07.2015 Šumperk
9. nominační závod 144 MHz 25.07.2015 Šumperk
10. nominační závod 3,5 MHz 26.07.2015 Šumperk
11.nominační závod atletický limit do 21.07.2015 včetně individuálně

Nominace na ME 2015:

Na ME 2015 budou nominováni tři reprezentanti z každé kategorie (základní družstvo).
Pro všechny závody lze nominovat i další reprezentanty. Šéftrenér v návrhu nominace
rozhodne, kteří závodníci budou startovat v jednotlivých závodech v pásmu 144 MHz,
v pásmu 3,5 MHz, ve sprintu a ve foxoringu (včetně určení náhradníků).

Další ustanovení:

Po reprezentantovi lze za účast na nominačních závodech 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  kteréhokoli  soustředění  reprezentace,  pokud  se  závazně  přihlásí  ve
stanoveném termínu. Pro účast v nominačních závodech R7–R10 musí zároveň splnit
podmínku  zaběhnutí  limitu  B.  Na  nominační  závody  R7-R10  budou  pozváni  pouze
závodníci,  kteří  již  absolvovali  nejméně  dva  závody  z  R1-R6  a  v  těchto  závodech
bodovali  a  zároveň  splnili  podmínku  zaběhnutí  limitu  B  ve  stanoveném  termínu.
Reprezentanti, kteří nesplní limit B do stanoveného termínu se závěrečného soustředění
mohou  zúčastnit  na  vlastní  náklady  a  budou  startovat  tak,  aby  neovlivnili  průběh
nominačních závodů. Ve výjimečných případech může trenér udělit výjimku startu na 
R7 –R10 i bez splnění podmínky B limitu.

Každý reprezentant musí mít uzavřenou Smlouvu o reprezentaci České republiky v ROB.
V případě, že nebude smlouva uzavřena, nebude sportovec zařazen do reprezentačního
výběru. Zásady zařazování sportovců do státní sportovní reprezentace se řídí obecným a
organizačním řádem státní  sportovní reprezentace v ROB. Kritérium pro zařazení  do
užšího a širšího výběru reprezentace na základě výsledků dosažených při výběrovém
soustředění státní reprezentace upravuje zvláštní předpis.

Andrej Gomzyk V Turnově, dne 18.01. 2015

Tel.:    +420 774 850 463
Email:   andriyg@seznam.cz


