
Nominační kriteria pro JMS a MED v LOB  11. 2. - 17. 2. 2013 

   Lotyšsko – Madona 

 
Věková kritéria: JMS: ročník 1993 a mladší    MED: ročník 1996 a mladší 

 

Nominační závody:  Hladký: v rámci Přeboru Prahy v Jilemnici (resp. na Benecku) 5.1. 2013, dorostenky se 

přihlašují do kategorie dorostenky st. (5 km), dorostenci do kategorie dorostenci st.        

(10 km), juniorky do kategorie juniorky (5 km), junioři do kategorie junioři (10 km). 

Závod se jede volnou technikou. Dorostenci a dorostenky startují hromadně, junioři a 

juniorky intervalově. 

Propozice: http://sport-casomira.cz/doc/2013/20130105Benecko-propozice.pdf 

 

LOBy: Z celkového počtu čtyř  závodů  VRB 19. – 20. 1. 2013 (krátká, klasika MČR) a 

VPM 26. – 27. 1. 2013 (sprint MČR, klasika) se budou započítávat tři nejlepší. Bliţší 

podmínky níţe. 
 

Starty v nominačních závodech: Všichni závodníci usilující o nominaci na MED musí startovat ve stejné kategorii 

HD17. Závodníci usilující o nominaci na JMS musí startovat v kategorii HD20. 
  

Žebříček - kriteria stanovení:  Ţebříček je tvořen součtem pořadí. Započítávají se tři nejlepší závody (LOBy) ze 

čtyř (z toho vţdy nejméně jedna klasika). Dále se počítá hladký závod, ve kterém je pořadí 

stanoveno pouze ze závodníků usilující o nominaci na JMS, resp. MED. V případě 

shodného součtu rozhoduje niţší součet procentuálních časových ztrát na vítěze 

v počítaných závodech LOB a v hladkém závodě, ve kterém je počítána procentuální 

časová ztráta na nejlepšího závodníka usilující o nominaci na JMS, resp. MED.  V případě 

niţšího počtu závodů (zrušení, či nekonání se některého závodu LOB) se započítávají 

závody následujícím způsobem: 

3 závody  počítají se  2 závody (minimálně 1 klasika) 

2 závody počítají se  2 závody (minimálně 1 klasika) 
 

Nominace:  1. JMS 

První dva z výše uvedeného ţebříčku v H20 a první ze ţebříčku v D20 mají přímou 

nominaci na JMS. Další dvě místa v kategorii H20 a D20 a náhradníky na JMS jmenovitě 

navrhuje trenér RDJ s přihlédnutím k výsledkům v ţebříčku a účasti na soustředěních. 

Trenér RDJ můţe (ale nemusí) na základě výkonnosti navrhnout start aţ dvou dalších 

závodníků v kategorií H20 a jedné závodnice v kategorii D20. První čtyři závodníci H20 a 

tři závodnice D20 hradí část nákladů. Ostatní závodníci hradí převáţnou část nákladů. 

 

2. MED  
První z výše uvedeného ţebříčku H17 má přímou nominaci. Přímou nominaci v D17 má 

Petra Hančová za podmínky prokázané výkonnosti v období leden 2013. V případě, ţe se 

závodník nominoval na JMS, na jeho místo postupuje další ze ţebříčku. Další jedno místo 

v kategorii H17 a D17 a náhradníky na MED jmenovitě navrhuje trenér VD. Trenér VD 

můţe (ale nemusí) na základě výkonnosti navrhnout start třetího závodníka v kategorií 

H17 a D17. První dva závodníci hradí část nákladů. Třetí závodník hradí převáţnou část 

nákladů. 
 

Úhrady a počty:  Na JMS a MED cestují junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky podle výše uvedených 

kritérií. Náhradníci necestují. Budou povoláni pouze v případě nutnosti před odjezdem. 

S druţstvem cestují dva členové realizačního týmu.   

Všichni nominovaní závodníci si musí zajistit částečnou úhradu nákladů (sponzoři, oddíly, 

atd.) Finanční podmínky pro doplatky budou upřesněny podle podmínek, za kterých se 

podaří účast zajistit. 
 

 



Všeobecná ustanovení:   Komise reprezentace LOB si vyhrazuje právo v závaţném případě nominační kriteria 

upravit, počty účastníků upřesňuje trenér. Jmenovité nominace na návrh trenérů musí 

schválit komise reprezentace LOB: Venhoda Milan – vedoucí komise, Škoda Přemek – 

vedoucí sekce, Horyna Roman –  trenér RDJ, VD. 

 

Sloţení realizačního týmu RDJ a VD v LOB 2012 - 13: Horyna Roman, Tryzna Martin  

 

Nominace bude uzavřena 27. 1. 2013.  

 

Roman Horyna 12. prosince 2012   Schváleno komisí reprezentace: Milan Venhoda, Přemek Škoda 
 


