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1. Akce
Mistrovství světa, Jižni Korea, Sokcho, 02. – 08. září 2018

2. Nominační a sledované závody
2.1.

Seznam nominačních a sledovaných závodů pro rok 2018

Nominační
závody
Sledované
závody

144 MHz klasika

3,5 MHz klasika

Sprint

Foxoring

NS: červen
NŽ: červenec
NS: červenec
NS: červenec

NS: červen
NŽ: červenec
NS: červenec
NS: červenec

NS: červen

NS: červen

VS: duben
MČR: červen

VS: duben
MČR: červenec

Použité zkratky: NS – nominační soustředění, NŽ – národní žebříček, MČR – mistrovství České republiky, VS – výběrové soustředění

2.2.

Technická ustanovení k nominačním a sledovaným závodům

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

Nominační a sledované závody jsou součástí veřejných soutěží nebo akcí reprezentace
České republiky v rádiovém orientačním běhu (dále „akce reprezentace“).
Účast v nominačních a sledovaných závodech je otevřená pro všechny, kteří se ke
startu v závodu řádně v termínu přihlásí a kteří splní případné další podmínky uvedené v
propozicích soutěže nebo v pozvánce na danou akci reprezentace. Není-li závodník
řádně a včas přihlášen a/nebo nesplní případné další podmínky uvedené v propozicích
soutěže nebo v pozvánce na danou akci reprezentace, může v závodě startovat
v soutěži pouze na základě výjimky. Výjimku uděluje šéftrenér reprezentace České
republiky v rádiovém orientačním běhu (dále „šéftrenér“), u závodů, které jsou součástí
veřejných soutěží, pak ve spolupráci s jejich pořadatelem.
Při zrušení některého z nominačních nebo sledovaných závodů z technických důvodů
zaviněných pořadatelem bude tento závod ze seznamu vyřazen a nebudou z něho
přidělovány body do žebříčků (viz část 3). Šéftrenér může rozhodnout o konání
náhradního závodu v rámci některé z akcí reprezentace a o jeho dodatečném zařazení
do seznamu místo zrušeného závodu.

3. Žebříčky a bodování
3.1.

Reprezentační žebříček

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
a)
b)
c)

3.1.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.2.

Do reprezentačního žebříčku (dále „RŽ“) se započítávají body ze všech nominačních
závodů uvedených v části 2 a body z běhu na dráze (viz část 3.3.).
Průběžné hodnocení RŽ je dáno prostým součtem všech bodů získaných v doposud
uskutečněných nominačních závodech započtených podle odst. 3.1.4. a 3.1.5.
Konečné hodnocení RŽ je dáno součtem bodů získaných ve všech nominačních
závodech započtených podle odst. 3.1.4. a 3.1.5. a bodů získaných za běh na dráze
započtených podle odst. 3.3.4., od kterého se odečtou dva nejnižší bodové zisky
v nominačních závodech bez ohledu na disciplínu, ve které jich bylo dosaženo (běh na
dráze tedy odečíst nelze). Za bodový zisk se přitom považuje i zisk nulový včetně
případu, kdy závodník v nominačním závodě nestartoval. Pokud dosáhnou dva
závodníci shodného počtu bodů pro konečné hodnocení RŽ, rozhoduje vyšší součet
bodů bez odečtu a bez běhu na dráze.
Body do RŽ mohou získat pouze závodníci, kteří:
mají podle platných Pravidel rádiového orientačního běhu (AROB) a ARDF Rules
(IARU) právo reprezentovat Českou republiku na akci uvedené v části 1,
startovali v soutěži v nominačním závodě a byli hodnoceni,
startovali v soutěži nejméně ve 2 nominačních závodech uskutečněných na NS.
Pro účely výpočtu průběžného hodnocení RŽ se nepřihlíží k podmínce uvedené pod
písm. c), k té se přihlíží až pro účely výpočtu konečného hodnocení RŽ.
Body z nominačních závodů se do RŽ přidělují dle výsledkové listiny, a to:
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.
V případě shodného umístění získávají všichni závodníci body za dosažené (lepší)
umístění, body se neprůměrují.

Sledované žebříčky disciplín

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Do sledovaného žebříčku disciplíny (dále „SŽD“) se započítávají body ze všech
nominačních a případných sledovaných závodů pro danou disciplínu uvedených v části
2. Celkem se vyhodnocují 4 SŽD – pro 144 MHz klasika, 3,5 MHz klasika, a 3 SŽD pro
sprint a foxoring.
Průběžné hodnocení každého SŽD je dáno prostým součtem všech bodů získaných
v doposud uskutečněných nominačních a případných sledovaných závodech
započtených podle odst. 3.2.4. a 3.2.5.
Konečné hodnocení každého SŽD je dáno součtem bodů získaných ve všech
nominačních a případných sledovaných závodech započtených podle odst. 3.2.4. a
3.2.5., od kterého se odečte nejnižší bodový zisk v nominačních a případných
sledovaných závodech. Za bodový zisk se přitom považuje i zisk nulový včetně případu,
kdy závodník v nominačním nebo případném sledovaném závodě nestartoval. Pokud
dosáhnou dva závodníci shodného počtu bodů pro konečné hodnocení SŽD, rozhoduje
vyšší součet bodů bez odečtu.

3.2.4.
3.2.5.

3.3.

Body do SŽD mohou získat pouze závodníci, kteří jsou hodnoceni v RŽ.
Body z nominačních a případných sledovaných závodů se do SŽD přidělují dle
výsledkové listiny, a to podle odst. 3.1.5., písm. a) až j). V případě shodného umístění
získávají všichni závodníci body za dosažené (lepší) umístění, body se neprůměrují.

Běh na dráze

3.3.1.

Běh na dráze je ukazatelem měřícím běžeckou výkonnost závodníků. Běh může být
absolvován:
a) v rámci oficiálního měření na akci reprezentace,
b) v rámci oficiálního atletického závodu; podmínkou je oznámení startu alespoň týden
před jeho konáním šéftrenérovi a manažerovi reprezentace a zaslání oficiální
výsledkové listiny do týdne po jeho konání,
c) individuálně na základě výjimky udělené šéftrenérem, šéftrenér přitom stanoví osobu,
která provede měření času.
3.3.2. Všechny kategorie – M21 (muži), M19 (junioři), W21 (ženy) a W19 (juniorky) – běží
3000 m.
3.3.3. Čas se měří na celé sekundy, v případě, že je použito měření s přesnější časomírou, na
desetiny, příp. setiny, se nepřihlíží.
3.3.4. Pro účely nominace jsou pro jednotlivé kategorie stanoveny atletické limity, pro účely
hodnocení RŽ pak bodové zisky za dosažené časy, a to tak, že jakýkoli bodový zisk do
RŽ znamená splnění atletického limitu, nulový bodový zisk pak jeho nesplnění (viz
tabulka). Započítává se nejlepší dosažený čas v období od 01.03.2018 do 25.07.2018
včetně.
Čas od

W19

W21

M19

M21

11.00

3

3

09.15

3

3

11.01

11.30

3

2,5

09.16

09.30

3

2,5

11.31

12.00

3

2

09.31

09.45

3

2

12.01

12.30

2,5

1,5

09.46

10.05

3

1,5

12.31

13.00

2

1

10.06

10.25

2,5

1

13.01

13.30

1,5

0,5

10.26

10.45

2

0,5

13.31

14.00

1

Nesplnění AL

10.46

11.15

1,5

Nesplnění AL

14.01

14.30

0,5

Nesplnění AL

11.16

11.45

1

Nesplnění AL

Nesplnění AL Nesplnění AL

11.46

12.15

0,5

Nesplnění AL

14.31

Čas do

Čas od

Čas do

12.16

Nesplnění AL Nesplnění AL

Použité zkratky: AL – atletický limit, W19 – juniorky, W21 – ženy, M19 – junioři, M21 – muži

4. Nominační kritéria a postup
4.1.

Nominační kritéria

4.1.1
4.1.2
a)
b)
c)
d)
e)

Podmínkou pro nominaci na akci uvedenou v části 1 je splnění atletického limitu (viz
odst. 3.3.4.).
Dalšími kritérii pro nominaci jsou:
pořadí závodníka v konečném hodnocení RŽ,
pořadí závodníka v konečném hodnocení jednotlivých SŽD,
výsledky závodníka na mistrovstvích světa a Evropy dosažené v nedávné minulosti,
výkonnostní a osobnostní předpoklady závodníka,
výkon dosažený závodníkem v běhu na dráze.

4.2.

Nominační postup

4.2.1 Přímou nominaci získávají v každé kategorii první dva závodníci v konečném hodnocení
RŽ, a to následovně:
a) První závodník konečného hodnocení RŽ získává přímou nominaci na disciplíny
144 MHz klasika, 3,5 MHz klasika a sprint bez ohledu na konečné hodnocení SŽD
těchto disciplín, na disciplínu foxoring pak získává přímou nominaci v případě, že
skončil v konečném hodnocení SŽD této disciplíny do 3. místa.
b) Druhý závodník konečného hodnocení RŽ získává přímou nominaci jednotlivě na
disciplíny 144 MHz klasika, 3,5 MHz klasika a sprint v případě, že skončil v konečném
hodnocení SŽD dané disciplíny do 4. místa, na disciplínu foxoring pak získává přímou
nominaci v případě, že skončil v konečném hodnocení SŽD této disciplíny do 3. místa.
4.2.2 Zbytek nominace na jednotlivé disciplíny do maximálního počtu 3 v každé kategorii
a disciplíně a do maximálního počtu 6 v každé kategorii na všechny 4 disciplíny navrhne
šéftrenér Radě AROB na základě kritérií uvedených v odst. 4.1.2., a to nejpozději do
10.08.2018. Konečnou nominaci schválenou Radou AROB oznámí šéftrenér nejpozději
do 15.08.2018.

V Turnove, dne 05.02.2018

šeftrener reprezentace ROB
Andriy Gomzyk

