Nominačné kritériá MS ROB 2022
Reprezentácia juniorov a seniorov SR
v rádiovom orientačnom behu

Plán akcií 2022:
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. 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.
Situácia sa dynamicky mení, náš program budeme prispôsobovať aktuálnej ponuke organizátorov doma aj v
okolitých krajinách, kam nebudú neprekonateľné cestovateľské obmedzenia. Môže preto v priebehu sezóny
dôjsť aj k doplneniu o tu neuvedené akcie. Riaďte sa prosím jednotlivými pozvánkami na akcie.
Termíny:
5.3.
12.3.
19.-20.3.
26.3.
2.-.3.4.
9.4.
10.4.
14.-17.4.
15.-.18.4.
15.-17.4.
23.-24.4.
30.4.- 1.5.
30.4.- 1.5.
7.-8.5.
14.-15.5.
21.-22.5.
26.-29.5.
28.-29.5.
4.-5.6.
11.-12.6.
18.-19.6.
29.6.-3.7.
6.-10.7.
8.-10.7.
12.-17.7.
21.-24.7.
29.-31.7.
31.7.-5.8.
13.-19.8.

OB Borský Mikuláš
OB Lamač
OB + ROB Bílovice
OB Vendryně
OB CESOM
OB Žilina
JM ROB
ROB Velikonoční Tour de Brno
Easter4 SLO
Velikonoce ve skalách
SP ROB
M ČR DT a noc
M SR šprint a štafety
SP ROB
OB Modra
ROB M ČR KT a NŽ
ROB Targu Jiu ROM
OB Bratislava
ROB M ČR KT a NŽ
OB M SR middle a štafety
SP ROB
ROB WYAC ROM
Wawel cup Zloty potok POL
ROB ROM Oravita
ROB BUL Primorsko
ROB Slovakia open Martin
OB Karst Cup
OB Croatia open
ROB sústredenie Staré Splavy

(výjazd repre)

(výjazd repre)
(výjazd repre)
(výjazd repre)
fox a sprint
Liberec
Zvolen
klasiky, Medik
Cheb (výjazd repre)
(výjazd repre)
Pardubice (výjazd repre)
Ban. Bystrica
klasiky, Kysuca
v réžii žiackej reprezentácie
tréningy ROB + OB (výjazd repre)
(výjazd repre)
(výjazd repre)
tréningy ROB + OB (repre)
tréningy ROB + OB (výjazd repre)
(výjazd repre)
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20.-21.8.
25.8.-29.8.
29.8.-3.9.
17.-18.9.
24.-25.9.
8.-9.10.
14.-16.10.
22.10.

M SR ROB
Dolaďovacie preteky
MS ROB
ROB M ČR
OB Bratislava
ROB PP Písek
OB Martin (noc) a Ružomberok
ROB M SR DT

Použité skratky:
ROB
OB
SP
M
fox
MS
IARU
WYAC
DT
POL, SLO, ČR, D, ROM, SRB
JM
KT
NŽ

klasiky
SRB
SRB, Zlatibor
klasiky

+ záver sezóny

rádiový orientačný beh
orientačný beh
slovenský pohár
majstrovstvá
foxoring
Majstrovstvá sveta v ROB / IARU
International Amateur Radio Union
žiacke majstrovstvá sveta
preteky v ROB na dlhých tratiach
názvy krajín
južná Morava
krátka trať
národní žebříček ČR

Nominácia a reprezentačné výbery
Nominácia do reprezentačného družstva
Pretekári budú vyzvaní na prejavenie záujmu reprezentovať na MS v ROB 2022.
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 2021.
3/ Zloženie oboch výberov bude zverejnené najneskôr 31.3.
4/ Reprezentačné družstvo juniorov a seniorov SR v ROB pre MS 2022 bude vytvorené po pretekoch Slovak
Open, najneskôr 31.7.2022 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
Sledované preteky sezóny 2022.
Všetky preteky slovenského pohára a Slovak Open, M ČR KT a NŽ (Cheb a Pardubice), WYAC.
Termíny a miesta viď plán akcií.
Nominácia bude navrhnutá najneskôr 31.7., na základe záujmu a výkonov v tejto, resp. minulej sezóne
trénermi (Král, Jurčík). Vzhľadom na stále nejasnú a meniacu sa situáciu nie je možné vytvoriť (a hlavne
dodržať) žiadnu sériu nominačných pretekov, bodovania a kritérií. Nominácia podlieha schváleniu Komisiou
ROB.
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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 ako nominačné preteky Slovak Open v termíne 21.-24.7.2022, kde budú všetky disciplíny.
Pri nasadení do štartových skupín na MS sa prihliada na
1/ dohodu pretekárov
2/ v prípade, že k dohode nedôjde, k výsledkom v jednotlivých disciplínach nominačných pretekov.
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, s prihliadnutím na aktivitu v prospech slovenského
ROB (trénerskú, organizátorskú, funkcionársku a pod.). V prípade individuálneho medailového umiestnenia
odporúčam preplatiť celé účastnícke náklady.

V Žiline, 28.2.2022
Predkladá: Ing. Jozef Král, T5
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