
Nominační kritéria 2015 – 2016 

schválená usnesením Rady ÚBD č.4/3 dne 31.10.2015 

 

 

Všeobecná pravidla na všechny vrcholné akce: 

 

Vzhledem k možnosti onemocnění nominovaných těsně před nebo v průběhu vrcholné akce 

předloží zodpovědní trenéři současně s nominací i jména 2 náhradníků (optimálně - 1 x 

distance a 1 x sprint), kteří budou o své roli a povinnostech z ní vyplývajících informováni 

odpovědnými trenéry okamžitě po schválení nominace. 

Všechny nominace (včetně náhradníků) na vrcholné akce bude projednávat TR a schvalovat 

Rada ÚBD na návrh zodpovědných trenérů v termínech odpovídajících jednotlivým periodám 

SP. 

Vyměna nominovaného za náhradníka je plně v pravomoci zodpovědného trenéra a 

realizace po schválení Sportovním ředitelem. 

 

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA SP ŽENY: 

Kvóty: 3 (distance) + 3 (sprint) 

 

Na návrh trenéra 

Na základě momentální výkonnosti s přihlédnutím k výsledkům z FIS závodů a ke skladbě 

závodů v SP 

Zodpovědná osoba: Petr Steinbach 

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA SP MUŽI: 

Kvóty: 3 (distance) + 3 (sprint) 

 

Na návrh trenéra 

Na základě momentální výkonnosti s přihlédnutím k výsledkům z FIS závodů a ke skladbě 

závodů v SP 

Zodpovědná osoba: Lukáš Krejčí 

 

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA SP v NMNM: 

Skupina SP:  

kvóta: 3 muži + 3 ženy 

Národní skupina: 

Kvóta: 10 + 10 (dle pravidel FIS)  

Kritérium: Jeden výsledek pod 120,00 FIS bodů (sprint nebo distance) za posledních 

365 dní 

 

MUŽI:  

1. 8 závodníků na základě výkonnosti v závodech SP, OPA, případně SC 

2. Dalších 6 závodníků dle výsledků z MČR v NMNM na 15 km volně 

ŽENY:  

1. 6 závodnic na základě výkonnosti v závodech SP a FIS 

2. Další závodnice podle výsledků z MČR v NMNM na 10km volně 

3. Závodnice se splněnou podmínkou FIS pro start (výsledek pod 120 bodů) 



Přednost v nominaci mají členové RD 

Rozdělení závodníků na skupinu SP a národní skupinu provedou trenéři RD 

Uzávěrka nominace 5 dní před SP (po MČR 17.1.2015) 

Zodpovědné osoby za skupina SP: trenéři RD 

Zodpovědná osoba za národní skupinu: Petr Michl 

Vedoucí národní skupiny: Martin Koukal 

 
 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO YOG: 

Kvóta: 1 muž + 1 žena 

 

Nominačním  závodem  bude  Č.P. v Jablonci  n. Nisou  v termínu  2.-3.1. 2016 

O nominaci budou bojovat závodníci ročník 2000,1999,1998 z  long listu     

1. do nominace se započítávají oba závody (sprint klasicky , 5km dívky, 10 km chlapci 
volně). Ze sprintu se počítá pouze  výsledek  pořadí kvalifikace 

2. bodováni budou vybraní závodníci do šestého místa a to ohodnocením 1 až 6  bodů 
(první místo 6,  šesté 1 bod ). 
Platí pro oba závody (sprint, individ. závod). 

3. při případné rovnosti bodů dvou nejlepších sportovců, jak u dívek, tak u chlapců, 
bude vybrán závodník s lepším celkovým umístěním ve sprintu. 

           Důvodem je skladba převážně krátkých tratí  (sprint, cross country, štafety).    

Zodpovědná osoba: Jan Baranyk                    

 
 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO MS - U23 ženy: 

Maximální počet: 3 

1. Body SP  (sprint, nebo distanc) 

2. OPA – do 15.místa v jednotlivém závodě (sprint, nebo distanc) 

3. do konečného počtu na návrh zodpovědného trenéra 

Zodpovědná osoba: Petr Steinbach, Václav Korunka 

 

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO MS - U23 muži: 

Maximální počet: 5 

1. Nejlepší závodník z MČR v kategorii U23 na 15 km klasicky = 1. závodník 

2. První z bodového pořadí  (15,11,8,6,5,4,3,2,1 bod)  3 závodů z 5-ti  = 2. závodník 

Nom. závody: 

9.1.2016 – Planica 15 km klasika 

10.1.2016 – Planica – 10/10 skiatlon 

16.1. 2016 – MČR NMNM 10 km klasika 

17.1. 2016 – MČR NMNM 15 km volně  

23.1. 2016 – SP NMNM - SK 15 km volně 

3. Návrh zodpovědného trenéra = 3. a další závodníci 

Zodpovědná osoba: Zbyněk Valoušek 

 

 

 

 

 

 

 



NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO MSJ - junioři a juniorky: 

Maximální počet: 5+5 

 

1. dva nejlepší z listiny bodů nominačních závodů (dva nejhorší starty se budou škrtat) 

viz. tabulka + nejlepší český/ká  junior/ka z kvalifikace sprintu volně Slavic Cup 13.2. 

2016, který se musí probojovat do finále.  

Nom. závody: 

1. MČR 16.1. 2016 int. K 5-10Km 

2. MČR 17.1. 2016 int. V 10-15Km  

3. ČP 29.1. 2016   prolog V (samostatný závod) 

4. ČP 30.1. 2016 int. K 5-10Km (samostatný závod) 

5. ČP 31.1. 2016 sz. V 10-15Km (stíhací závod) 

SC 13.2. 2016 sprint V (nejlepší český/ká  junior/ka, který se musí 

probojovat do finále sprintu) 

2. do konečného počtu na návrh reprezentačního trenéra s výhledem na sestavení 

štafety.  

Zodpovědná osoba: Petr Michl 

 

 

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA do RD NA PŘÍŠTÍ SEZÓNU: 

 

RD – muži  

A limit: 
1. červená skupina – do 30.místa SP  distanc, sprint 
2. do 16.m. jednotlivci SP (jednotlivé závody) 
3. do 8.m. štafeta SP, team sprint SP  (v redukovaném pořadí) 
4. body z SP – minimálně 15 distanc, sprint 
5.  zisk medaile v individuílním závodě na MS U23, MSJ (junior 2.rokem) 
6. do konečného počtu na návrh reprezentačního trenéra 

B limit: 
1. Věk do 26 let 
2. do 16. místa v individuálním závodě na MSJ (junior 2.rokem) a U23  
3. Na návrh trenéra 

 
RD – ženy  

A limit: 
1. červená skupina - distanc, sprint 
2. do 30. m. jednotlivci SP = body z SP 
3. do 8. m. štafeta SP , do 10. místa team sprint SP (v redukovaném pořadí) 
4. do 10.místa v individuálním závodě na MSJ(juniorka 2.rokem) a U23  
5. Medaile ze štafety na MSJ 
6. do konečného počtu na návrh reprezentačního trenéra 

B limit: 
1. Věk do 26 let 
2. do 20. místa v individuálním závodě na MSJ (juniorka 2.rokem) a U23  
3. Na návrh trenéra 

 
RD – junioři  

 
1. MSJ do 16. místa v individuálním závodě (SD nebo junior 1.rokem) 
2. LB distance 2 nejlepší junioři/ky  (junior 1.rokem) 
3. LB sprint 1 nejlepší junior/ka (junior 1.rokem) 
4. LB nejlepší starší dorostenec / dorostenka (SD 2.rokem) 
5. do konečného počtu na návrh reprezentačního trenéra 



 
RD – OHN  

 
1. účastníci YOG (pokud budou i v příští sezóně v kategorii Starší dorost) 
2. doplnit do počtu tři (3) závodníci / závodnice z konečné LB (ml.dorost 2.rokem) 
3. první dva závodníci / závodnice z konečné LB  (ml.dorost 1.rokem) 
4. do konečného počtu na návrh zodpovědného trenéra 

 


