Upravená nominační kritéria pro MSJ a MED v LOB 27.2.-6.3. 2016
Rakousko – Obertilliach
Věková kritéria:
MSJ

ročník 1996 a mladší

MED ročník 1999 a mladší

Nominační závody:
Hladký - v rámci VT Boží Dar (Jahodová Louka) 27. 1. 2016 10:00, start intervalový
LOBy - 22.1. sprint Oberwiessenthal (přihlášky do 18.1. )
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2396
30.1. MČR krátká trať Eduard
7.2. MČR klasika Jablonec

Starty v nominačních závodech:
Závodníci usilující o nominaci na MSJ musí startovat v kategorii HD20.
Závodníci usilující o nominaci na MED musí startovat v kategorii HD17.

Žebříček - kritéria stanovení:
Žebříček je tvořen součtem bodů za umístění v nominačních závodech. Počítají se závodníci usilující o
nominaci (závodníci ČR).
Přidělení bodů v hladkém závodě a závodech LOB: 1. místo 8 bodů, 2. místo 6 bodů,
3. místo 4 body, 4. místo 3 body, 5. místo 2 body a 6. místo 1 bod.
Započítávají se dva nejlepší závody LOB ze tří. Dále se počítá hladký závod. V případě shodného součtu
rozhoduje nižší součet procentuálních časových ztrát na vítěze v počítaných závodech LOB a v hladkém
závodě.
V případě zrušení závodu MČR krátká trať Eduard bude náhradním závodem 23.1. krátká trať
Oberwiesenthal. V případě zrušení závodu sprint Oberwiesenthal, bude náhradním závodem 6.2. ČP sprint
Jablonec. V případě zrušení závodu MČR klasika Jablonec bude náhradním závodem 31.1. ČP klasika
Eduard. V případě zrušení závodů MČR krátká trať Eduard a sprint Oberwiesenthal budou náhradními závody
6.2. ČP krátká trať a sprint Jablonec. V případě zrušení závodů MČR krátká trať Eduard a MČR klasika
Jablonec budou náhradními závody 23.1. krátká trať a 24.1. klasika Oberwiesenthal. V případě zrušení závodů
sprint Oberwiesenthal a MČR klasika Jablonec bude náhradním závodem 31.1. ČP klasika Eduard

Nominace MSJ – H/D20: 3/2
První a druhý z výše uvedeného žebříčku v H20 a první v D20 mají přímou nominaci na MSJ.
Třetího v H20 a druhou v D20 nominuje trenér RDJ s přihlédnutím k výsledkům v žebříčku a testů.

Nominace MED – H/D17: 3/2
První a druhý z výše uvedeného žebříčku v H17 a první v D17 mají přímou nominaci na MED.
Třetího v H17 a druhou v D17 nominuje trenér VD s přihlédnutím k výsledkům v žebříčku a testů.

Úhrady a počty:
Na MSJ a MED cestují junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky podle výše uvedených kritérií. Náhradníci
necestují. Budou jmenovitě navrženi a povoláni pouze v případě nutnosti před odjezdem.
S družstvem cestují tři členové realizačního týmu. Finanční podmínky pro doplatky budou upřesněny podle
podmínek, za kterých se podaří účast zajistit.

Všeobecná ustanovení:
Komise reprezentace LOB si vyhrazuje právo v závažném případě nominační kritéria upravit, počty účastníků
upřesňuje trenér. Trenér může určit náhradní nominační závody v ČR nebo v blízkém zahraničí (GER, AUT,
SVK, POL), pokud se neuskuteční z důvodu špatných sněhových podmínek výše uvedené standartní
nominační závody, případně náhradní závody.
Jmenovité nominace na návrh trenérů schvaluje komise reprezentace LOB: Milan Venhoda –vedoucí komise,
Přemek Škoda – vedoucí sekce, Roman Horyna – trenér RDJ a VD.
Složení realizačního týmu na MSJ a MED: Roman Horyna, Ondřej Hašek, Tereza Mudráková

Nominace bude uzavřena 8. 2. 2016.
Roman Horyna, Ondřej Vodrážka, Ondřej Hašek 13.1. 2016
Schváleno komisí reprezentace: Milan Venhoda, Přemek Škoda

