Nominačné kritériá MS ROB 2020
Reprezentácia juniorov a seniorov SR
v rádiovom orientačnom behu

Plán akcií 2020:
Uvedené akcie sú odporúčaný program pre širší reprezentačný káder a záujemcov o nomináciu na MS.
Finančné príspevky zväzu budú diferencované podľa aktuálneho zaradenia do A alebo B výberu a podľa
druhu akcie.
Pre pozvaných pretekárov budú všetky sústredenia a vybrané prípravné preteky s finančným príspevkom
zväzu, výška prípadného spolufinancovania bude uvedená najneskôr v pozvánke. Rozpočet reprezentácie
bude spracovaný až po tom, ako bude známa výška dotácie od MŠVVaŠ SR a následne Komisiou ROB
dohodnuté jej rozdelenie. Preteky slovenského pohára a slovenské preteky v OB sú na náklady klubov /
vlastné. Dolaďovacie sústredenie a MS sú pre nominovaných plne hradené z prostriedkov SZR.
Podmienkou na finančné príspevky zo strany SZR je uhradený členský príspevok do SZR na príslušný rok.
Akcie do termínu MS:
14.3.
29.3.
4.4.
10.-13.4.
25.-26.4.
1.-3.5.
22.-24.5.
27.-28.5.
30.-31.5.
6.-7.6.
8.6.
25.-28.6.
26-30.6.
4.-6.7.
8.-12.7.
11.-18.7.
8.-9.8.
6.-9.8.
15.-21.8.
22.-23.8.
27.8.-5.9.

1. JM ROB
ROB 80m + 2m (Vyškov - Bukovinka) – trén. preteky (repre)
2. JM ROB
ROB 80m + 2m (Brno) – tréningové preteky (repre)
M ČR DT, Tachov
(kluby)
Technické sústredenie
tréningy ROB + OB (repre)
SP ROB
2-3 nom. preteky (kluby)
ROB ČR, Zlín?
3 nom. preteky – 144 MHz, 3,5 MHz, fox (kluby)
ROB ČR, Svratouch
2 nom. preteky – 144 MHz, 3,5 MHz (kluby)
OB Žilina
Akademické M SR (kluby)
SP ROB (Martinský)
3 nom. preteky - šprint, 3,5 MHz, 144 MHz (kluby)
SP ROB
2-3 nom. preteky (kluby)
návrh nominácie na MS
Repre sústredenie
OB Tatry 4x preteky + tréningy ROB (repre)
WYAC SLO
(mladí juniori, v réžii žiackej reprezentácie)
ROB ČR, Marián. Lázně
3x preteky ROB (výjazd repre)
OB Wawel Cup POL
5x preteky OB (výjazd repre ?)
O camp ČR
(juniorský výjazd)
ROB D, Oberbayern
2x preteky ROB (výjazd repre ?)
ROB ROM, Râmnicu Vâlceapreteky ROB (výjazd repre ?)
Dolaďovacie sústredenie
miesto upresníme (repre)
M SR ROB
2x preteky ROB (kluby)
MS ROB SRB
Tréningy + 4x preteky ROB

Použité skratky:
ROB
OB
SP
M
fox
MS
IARU
WYAC

rádiový orientačný beh
orientačný beh
slovenský pohár
majstrovstvá
foxoring
Majstrovstvá sveta v ROB / IARU
International Amateur Radio Union
žiacke majstrovstvá sveta
1

DT
POL, SLO, ČR, D, ROM, SRB

preteky v ROB na dlhých tratiach
názvy krajín

Nominácia a reprezentačné výbery
Nominácia do reprezentačného družstva
1/ Reprezentačný výber B, bude stanovený na základe výkonov a výsledkov v uplynulých rokoch.
2/ Reprezentačný výber A: pretekári s vysokým predpokladom úspešnej nominácie, s úspechmi na ME
2019.
3/ Zloženie oboch výberov bude zverejnené po individuálnych rozhovoroch, najneskôr 29.2.
4/ Reprezentačné družstvo juniorov a seniorov SR v ROB pre MS 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 (prípadne náhradníkov).

Nominácia na vrcholné podujatia a nominačné kritériá
Nominačné preteky sezóny 2020:
Termíny a miesta viď plán akcii. Nutným predpokladom pre zaradenie pretekov SP do zoznamu
nominačných pretekov je ich zaradenie do kalendára pretekov najneskôr 29.2.2020, s uvedením disciplín.
Do nominačného rebríčka sa započítava taký počet pretekov, ktorý sa čo najpresnejšie blíži dvom tretinám
počtu všetkých uskutočnených nominačných pretekov.
V prípade zrušenia alebo neregulárnosti niektorého z pretekov sa počet započítavaných pretekov upraví tak,
aby opäť tieto tvorili čo najpresnejšie 2/3 regulárnych nominačných pretekov.
Každá kategória sa posudzuje osobitne, pre zrušenie musia byť ovplyvnené výsledky SK pretekárov.
Náhradné nominačné preteky nebudú.
V prípade nemožnosti nominácie podľa tohto kľúča navrhuje nomináciu hlavný tréner, podľa vlastných
kritérií. Rovnako pri špekulatívnom manipulovaní s regulárnosťou nominačných pretekov.
Bodovanie nominačných pretekov:
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
(slovenský) 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

Čas
55:00 min.
60:00 min.
66:00 min.
90:00 min.
121:00 min.
70:00 min.

TX
5
5
5
5
5
4
2

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

Nominačné kritériá:
1/ Prví traja pretekári s najvyšším bodovým súčtom 2/3 nominačných pretekov sú nominovaní v poradí
nominačného rebríčka.
2/ Pri rovnosti bodov rozhodujú postupne ďalšie nominačné preteky. Inak rozhodne tréner.
4/ V prípade značného výkonnostného odstupu tretieho nominovaného pretekára je možné redukovať počet
nominovaných na 2.
5/ 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.
6/ Náhradníci sú ďalší v poradí nom. rebríčka. Prípadný štart náhradníka (pri účasti vo všetkých
disciplínach) je za rovnakých podmienok, ako riadne nominovaného. V iných situáciách rozhodne o
podmienkach účasti a financovania Komisia ROB.

Realizačný tím
Hlavný tréner:
Jozef Král
Druhý tréner:
Peter Jurčík
Doktor:
Slavomír Nosáľ
Plus ad hoc pomocný technický personál, masér a pod.

Veteráni
Po zistení záujmu o štart na MS sa podľa dohody so zainteresovanými pripraví nominačný kľúč pre
veteránske kategórie. Pri počte pretekárov v jednotlivých kategóriách 3 a menej pôjde len o nasadenie do
štartových skupín.
Navrhujem nominačné preteky v termínoch 1.-2.5. a 23.-24.5. v ČR, bodovanie ako u juniorov a seniorov,
rozhoduje súčet 3 naj pretekov (mimo nočných). Pri nasadení do štartových skupín na MS sa prihliada na
dohodu pretekárov alebo na body za príslušné disciplíny. V disciplíne šprint sa prihliada na vzájomné
súboje, resp. minulú sezónu.
Pretekári veteránskych kategórií, ktorí sa zúčastnia vrcholného podujatia sezóny (MS), budú súčasťou
spoločného tímu reprezentácie SR a budú mať zabezpečenú podporu od členov realizačného tímu slovenskej
výpravy. Počas MS sú však povinní dodržiavať vnútorný poriadok reprezentácie (životosprávu) rovnako ako
ostatní reprezentanti.
Náklady spojené s účasťou znášajú pretekári veteránskych kategórii sami, prípadný príspevok zo SZR je v
kompetencií Prezídia SZR, resp. Komisie ROB pri SZR. V prípade individuálneho medailového
umiestnenia odporúčam preplatiť účastnícke náklady.

V Žiline, 3.2.2020
Predkladá: Ing. Jozef Král, T5
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