Koncepcia prípravy a nominačné kritériá
Reprezentácie juniorov a seniorov SR
v rádiovom orientačnom behu 2016
(+ informácie pre veteránov)

A) Ciele prípravy.
Vyvrcholením nášho dvojročného prípravného obdobia budú MS ROB 2016 v Albene, BUL.
Vzhľadom na predpokladané technické podmienky a terény v dejisku MS zameriame prípravu tak, aby sme boli
pripravení čo najlepšie zvládnuť technicky aj orientačne ťažké preteky na klasikách a foxe, ako aj rýchle šprintové
preteky.
Do plánu je preto zaradených viacero kombinovaných akcii (OB+ROB) v ťažkých terénoch, ako aj preteky na Ukrajine.
Dôležitým princípom zostáva Fair play. Jasné pravidlá a ich dôsledné dodržiavanie. A to rovnako zo strany pretekárov,
ako aj trénera, či vedenia ROB. Toto nám umožní udržať priateľskú atmosféru v reprezentácii.
Mojim cieľom bolo pripraviť jednoznačné, transparentné nominačné kritériá, na základe ktorých sa vrcholných podujatí
zúčastnia vždy tí najlepší, bez umelého uprednostňovania „mladých nádejných“ alebo „starých skúsených“.
S nomináciou nebude možné obchodovať, ani ju svojvoľne účelovo meniť. Za oprávnenosť štartu nominovaných
pretekárov na MS zodpovedá Komisia ROB, tak, aby reprezentanti SR štartovali v súlade s platnými zákonmi SR
a medzinárodnými pravidlami IARU.

B) Plán akcií 2016.
Uvedené akcie sú doporučený program, finančné príspevky zväzu budú diferencované podľa zaradenia do A alebo B
výberu a podľa druhu akcie.
S finančným príspevkom zväzu pre pozvaných pretekárov budú všetky sústredenia a oba výjazdy. Preteky v tuzemsku
a v ČR (ROB+OB) ako aj nominačný pretek 11.6. sú na náklady klubov / vlastné. Dolaďovacie sústredenie a MS sú plne
hradené SZR.
Podmienkou na finančné príspevky zo strany SZR je uhradený členský poplatok na príslušný rok.
Pretekári sú povinní zaslať predbežný záujem o účasť na jednotlivých akciách do 12.2.2016.
Plán akcií do termínu MS:
26.-28.2.
23.-28.3.
29.4.-1.5.
5.-8.5.
7.-8.5.
14.-15.5.
2.-5.6.
11.6.
13.6.
18.-19.6.
25.-26.6.
21.-24.7.
30.-31.7.
3.-6.8.

Kondičné sústredenie
Technické sústredenie
Technické sústredenie
1. Reprezentačný výjazd
Prípravné preteky ROB
Martinský pohár
Nominačné sústredenie
Nominačný pretek
Návrh nominácie na MS ROB
Prípravné preteky ROB
OB
OB
Kysucký pohár ROB
2. Reprezentačný výjazd

29.8.-2.9.
3.9.-9.9.

Dolaďovacie sústredenie
MS ROB

(miesto konania podľa podmienok)
Slovinsko (+ účasť na Easter 4)
SR/ČR
Prípravné preteky ROB Ukrajina
ČR (Slovenský pohár)
(2 nom. preteky – 144 MHz, 3,5 MHz)
ČR / Vidnava (4 nom. preteky – 144 MHz, 3,5 MHz, fox, šprint)
Žilina (1 nom. pretek – šprint, po M SR OB)
ČR
BB
Karst Cup Silica/Plešivec
Klokočov
OB Bubo Cup Chorvátsko (+ tréningy zamerané na šprint a fox) , resp.
Balkánske Majstrovstvá v ROB (zatiaľ neznámy termín)
Albena, BUL (účasť na ARDF World Cup 2016)
Albena, BUL
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C) Nominácia
Nominácia do reprezentačného družstva.
1/ Reprezentačný výber B: Títo pretekári sa zúčastňujú reprezentačných akcii, s možnou čiastočnou finančnou
spoluúčasťou. Sú to účastníci + náhradníci ME ROB 2015 + ďalší sledovaní pretekári:
Košutová, Filová, Lazoríková, Král A., Cuninka, Račko, Budai, Kuriak, Pospíšil, Košut M., Viskup, Králová,
Chovanová, Macinská, Stehlíková, Dolníková, Zacharovský, Tomačšin, Kováč, Lilgová.
Na jednotlivé sústredenia môžu byť prizvaní ešte ďalší pretekári.
2/ Reprezentačný výber A: Títo pretekári sa zúčastňujú reprezentačných akcii bez nutnosti fin. spoluúčasti.
Macinská
Košutová
3/ Reprezentačné družstvo juniorov a seniorov SR v ROB pre MS ROB 2016 bude vytvorené po posledných
nominačných pretekoch z pretekárov nominovaných (a Komisiou ROB schválených) na vrcholné podujatie. Ďalšia
dolaďovacia príprava bude zameraná len na týchto pretekárov (príp. náhradníkov).

Nominácia na vrcholné podujatia a nominačné kritériá.
Nominačné preteky sezóny 2016:
Nominačné preteky sú len v disciplínach a formách, ktoré sú na programe MS ROB (tzn. nie skrátené relácie a pod.):
Klasické disciplíny: 3,5 MHz 2x, 144 MHz 2x
Nové disciplíny: foxoring 1x, šprint 2x
Termíny a miesta viď plán akcii.
V prípade zrušenia alebo neregulérnosti niektorého z pretekov sa tieto preteky rušia bez náhrady a do rebríčka za ne
všetci zapíšu 0 bodov.
Každá kategória sa posudzuje osobitne, pre zrušenie musia byť ovplyvnené výsledky SVK pretekárov.
Minimálny počet započítavaných pretekov v každej skupine (klasické preteky 144 MHz + 3,5 MHz, resp. foxoring +
šprint) musí byť 2. V prípade nesplnenia tejto podmienky navrhuje nomináciu tréner, podľa vlastných kritérii.
Nominačný rebríček - Bodovanie nominačných pretekov:
1/ Do nominačného rebríčka získa najlepší slovenský pretekár 100 bodov, ostatní pretekári podľa % časovej straty.
Pretekári s dvojnásobným a väčším časom a pretekári s menším počtom vysielačov ako celkový víťaz pretekov
získavajú 0 bodov. Zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta.
Príklad:
1.
2.
3.
10.
18.
19.

Karel Fučík
1. slovenský pretekár
2. slovenský pretekár
3. slovenský pretekár
x-tý slovenský pretekár
y-tý slovenský pretekár 7

Čas
55:00 min.
60:00 min.
66:00 min.
90:00 min.
121:00 min.
0:00 min.

TX
5
5
5
5
5
4

Body do nominačného rebríčka
100,00 bodov
90,00 bodov
50,00 bodov
0,00 bodov
0,00 bodov

2/ Do nominačného rebríčka sa započítavajú 3 najvyššie bodové hodnoty v klasických disciplínach a 2 najvyššie bodové
hodnoty z pretekov vo foxoringu a šprinte. Tzn. najnižší bodový zisk z každej skupiny sa škrtá.
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Nominačné kritériá:
1/ Pretekárky Macinská a Košutová majú priamu nomináciu na všetky disciplíny, ako č. 3. Lepšie nasadenie si môžu
vybehnúť v nom. rebríčku.
2/ Pretekár s najvyšším bodovým ziskom v klasických disciplínach (144 MHz a 3,5 MHz) je nominovaný ako č. 1 pre
tieto disciplíny
3/ Pretekár s najvyšším bodovým ziskom v „nových“ disciplínach (fox a šprint) je nominovaný ako č. 1 pre tieto
disciplíny
4/ Pretekári nominovaní ako č. 2 a 3 pre všetky disciplíny budú nominovaní na základe nominačného rebríčka –
celkového súčtu (3 + 2 nominačné preteky).
5/ V prípade značného výkonnostného odstupu tretieho nominovaného pretekára je možné redukovať počet
nominovaných na 2.
6/ Pretekár má právo odmietnuť nomináciu, bez udania dôvodu, do 3 dní od jej zverejnenia, bez vzájomných finančných
nárokov. V príprave na ďalšiu sezónu však takýto pretekár môže figurovať ako samoplátca.
7/ Náhradníci sú ďalší v poradí celkového súčtu nom. rebríčka. Prípadný štart náhradníka je za rovnakých podmienok,
ako riadne nominovaného.
Poznámky:
„Celkový súčet“ znamená súčet 3+2 bodových hodnôt, tzn. po škrtaní najnižšieho bodového zisku v každej skupine.
V kategóriách W19 a W21 závisí nominácia na umiestnení priamo nominovaných pretekárok v nominačnom rebríčku,
avšak v súlade s bodmi 1/-4/.
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v nominačnom rebríčku (skupinovom či celkovom) o poradí rozhoduje vyššia
nezapočítaná bodová hodnota. Ak toto kritérium nemožno použiť, rozhoduje tréner podľa vlastných kritérii.
Návrh nominácie schvaľuje Komisia ROB, tento orgán rozhoduje aj v sporných prípadoch.

D) Nominácia veteránskych kategórii.
Po prejavení záujmu o účasť na MS zo strany veteránov dôjde buď k priamej nominácii, alebo vypísaniu nominačného
preteku v disciplíne, kde sa uchádzajú o štart na MS viac ako 3 pretekári v jednej kategórii. Rozhodnutie, ktorý pretek
bude nominačný, sa musí prijať po vzájomnej dohode všetkých pretekárov danej kategórie.
Pokiaľ pri nasadení do skupín nedôjde k dohode, určí nasadenie tréner podľa výsledkov zo sezóny.

V Žiline,
Návrh: 26.1.2016
Schválená verzia: 8.2.2016
Predkladá: Ing. Jozef Král, T1
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E) Predbežný záujem o účasť na reprezentačných akciách:
Meno:
E-mail:
Telefón:
Termín
26.-28.2.
23.-28.3.
29.4.-1.5.
5.-8.5.
7.-8.5.
14.-15.5.
2.-5.6.
11.6.
18.-19.6.
25.-26.6.
21.-24.7.
30.-31.7.
3.-6.8.

29.8.-2.9.
3.9.-9.9.

Akcia
Kondičné sústredenie
Technické sústredenie Slovinsko
(+ účasť na Easter 4)
Technické sústredenie SR/ČR
1. Reprezentačný výjazd Prípravné preteky ROB Ukrajina
Prípravné preteky ROB ČR (SP)
Martinský pohár (2 nom.
preteky – 144 MHz, 3,5 MHz)
Nominačné sústredenie ČR /
Vidnava (4 nom. preteky – 144
MHz, 3,5 MHz, fox, šprint)
Nominačný pretek Žilina
(1 nom. pretek – šprint, po M SR
OB)
Prípravné preteky ROB ČR
OB BB
OB Karst Cup Silica/Plešivec
Kysucký pohár ROB
2. Reprezentačný výjazd OB
Bubo Cup Chorvátsko (+ tréningy
zamerané na šprint a fox) , resp.
Balkánske Majstrovstvá v ROB
(zatiaľ neznámy termín)
Dolaďovacie sústredenie,
Albena, BUL (účasť na ARDF
World Cup 2016)
MS ROB, Albena, BUL

Mám záujem

Poznámka

Podmienkou účasti na sústredeniach a výjazdoch je záujem o účasť na MS ROB 2016 v juniorskej
alebo seniorskej kategórii.
Vyplnenú tabuľku prosím zaslať čo najskôr na jozo.king.kral@gmail.com , najneskôr do 15.2.2016.
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