Nominační kritéria pro MSJ a MED v LOB 18. - 24.3. 2019
Švédsko – Pitea
Věková kritéria:

MSJ: ročník 1999 a mladší

MED: ročník 2002 a mladší

Nominační závody:

Hladký:. V případě zrušení závodů LOB v Ramsau nebo na Cínovci se bude konat VT,
kde proběhne hladký nominační závod.

MSJ

LOBy: 12.1.2019 OSN - (MČR sprint), 19.–20.1.2019 OOL (sprint, sprint, MČR middle)
a 26.-27.1. 2019 LIV (sprint, klasika).

MED

LOBy: 12.-13.1.2019 OSN - (MČR sprint, middle), 19.–20.1.2019 OOL (sprint, sprint,
MČR middle) a 26.-27.1. 2019 LIV (sprint, klasika).

Starty v nominačních závodech: Všichni závodníci usilující o nominaci na MSJ musí startovat ve stejné kategorii
HD20. Závodníci usilující o nominaci na MED musí startovat v kategorii HD17.
Žebříček - kriteria stanovení: Žebříček je tvořen součtem pořadí závodníků usilujících o nominaci (závodníci ČR).
Započítává se o jeden závod méně (nejhorší umístění) než je celkový počet uskutečněných závodů. Dále se počítá
hladký závod, pokud se uskuteční. V případě shodného součtu rozhoduje nižší součet procentuálních časových ztrát
na vítěze (usilujícího o nominaci) v závodech LOB a v případném hladkém závodě.
Nominace:

1. MSJ – H20: 3 (+1) = Jan Hašek + 1 závodník nominace ze žebříčku/další 1
závodník v kompetenci trenéra RDJ/případný další 1 závodník navíc v kompetenci
trenéra RDJ
– D20: 2 (+1) = 1 závodnice nominace ze žebříčku/další 1 závodnice
v kompetenci trenéra RDJ/případná další 1 závodnice navíc v kompetenci trenéra
RDJ
První z výše uvedeného žebříčku v H20 a D20 a Jan Hašek mají přímou nominaci na MSJ.
Další jedno místo v kategorii H20 a D20 jmenovitě navrhuje trenér RDJ. Trenér RDJ
může (ale nemusí) na základě výkonnosti a s přihlédnutím k výsledkům v žebříčku
navrhnout start čtvrtého závodníka v kategorií H20 a třetí závodnice v kategorii D20.
2. MED – H17: 3 = 1 závodník nominace ze žebříčku/další 2 závodníci v kompetenci
trenéra VD
– D17: 3 = 1 závodnice nominace ze žebříčku/další 2 závodnice v kompetenci
trenéra VD
První z výše uvedeného žebříčku H17 a první z D17 mají přímou nominaci na MED. Další
dvě místa v kategorii H17 a D17 jmenovitě navrhuje trenér VD.

Všeobecná ustanovení: Komise reprezentace LOB si vyhrazuje právo v závažném případě nominační kriteria
upravit, popřípadě rozhodnout o vhodnosti nebo regulérnosti závodu jako nominačního.
Počty účastníků upřesňuje trenér. Trenér může určit náhradní nominační závody v ČR
nebo v blízkém zahraničí, pokud se neuskuteční z důvodu špatných sněhových podmínek
výše uvedené standartní nominační závody. Pokud se neuskuteční standartní ani náhradní
nominační závody, je nominace v kompetenci trenéra, který může přihlédnout
k výsledkům hladkého nominačního závodu, pokud se uskuteční. Jmenovité nominace na
návrh trenérů musí schválit komise reprezentace LOB: Milan Venhoda – vedoucí komise,
Přemek Škoda – vedoucí sekce, Roman Horyna – trenér RDJ a VD, Ondřej Vodrážka a
Ondřej Hašek – asistenti trenéra RDJ a VD
Složení realizačního týmu MED a MSJ LOB 2019: Roman Horyna, Ondřej Hašek
Nominace bude uzavřena 27. 1. 2019.
Roman Horyna, Ondřej Vodrážka, Ondřej Hašek 10.12. 2018
Schváleno komisí reprezentace: Milan Venhoda, Přemek Škoda

