Nominační kriteria – AMS 2020 – Finsko
Datum:

23. – 27. 3. 2020

Místo konání:

Rovaniemi

Počty:

max. 5M + max. 3Ž

Právo startu:

student VŠ. nar. 1.1.1995 – 31.12. 2002

Cíl nominace:
Závody AMS mají z pohledu reprezentace velkou váhu, téměř identickou se závody
SP, do nominačních závodů se budou, vzhledem k charakterům závodů na AMS,
zařazeny pouze závody na krátké trati a ve sprintu.
Nominační závody:
1. sprint 11. 1. 2020 (STH Studenec)
2. sprint 18. 1. 2020 (VPM Abertamy)
3. krátká trať 18. 1. 2020 (VPM Abertamy)
4. sprint 15. 2. 2020 (VLI Harrachov)
U vybraných závodů předepisuje Soutěžní komise použití stejných tratí pro kategorie
H21E a H20, resp. D21E a D20. Pokud není závod zařazen do WRE, startovní listina
se sestavuje po kategoriích, jako první se losuje kategorie D,H 21, jako druhá D,H 20
Nominační kriteria:
Ženy:
1. Přímá nominace - Petra Hančová – členka VSC, v případě dobrého zdrav.
stavu
2. Nejlepší žena v kat. D21E z nominačních závodů - počítají se 3 nejlepší
výsledky ze 4 (2 ze 3, 2 ze 2, 1 z 1). Do žebříčku se počítají pouze závodnice
ČR. Do žebříčku se nezapočítává Petra Hančová. Bodování v žebříčku je 5,
4, 3, 2, 1 bod
3. Třetí žena na návrh komice reprezentace RD
Muži:
1. Nejlepší dva závodníci v kat. H21E z nominačních závodů, počítají se 3
nejlepší výsledky ze 4 (2 ze 3, 2 ze 2, 1 z 1). Do žebříčku se počítají pouze
závodníci ČR. Bodování v žebříčku je 5, 4, 3, 2, 1 bod
2. Tři další závodníci na návrh komice reprezentace RD
Žebříček - kriteria stanovení: Žebříček je tvořen součtem pořadí závodníků
usilujících o nominaci (závodníci ČR – studenti s věkovým limitem). Započítávají se
tři nejlepší závody ze čtyř. V případě shodného součtu rozhoduje nižší součet
procentuálních časových ztrát na vítěze (usilujícího o nominaci) v počítaných
závodech. V případě nižšího počtu závodů se postupuje následujícím způsobem:

3 závody – počítají se 2
2 závody – počítají se 2
1 závod – počítá se 1
Všeobecná ustanovení:
• Závody Českého a Německého poháru 22. – 23.2. 2020 mohou sloužit,
v případě zrušení výše uvedených závodů, jako náhradní termín, či jako
rozhodující závody v případě vyrovnanosti několika kandidátů
• Komise reprezentace LOB si vyhrazuje právo v závažném případě nominační
kriteria upravit, popřípadě rozhodnout o vhodnosti nebo regulérnosti závodu
jako nominačního.
• Počty účastníků uvedené výše nejsou definitivní. V případě nízké
výkonnosti adeptů se mohou snížit (dle uvážení komise reprezentace)!!!
• Jmenovité nominace na návrh trenérů musí schválit komise reprezentace
LOB: Milan Venhoda – vedoucí komise, Richard Klech – trenér RD, Roman
Horyna – trenér RDJ a VD a Ondřej Vodrážka - vedoucí sekce OB při ČAUS

V Plzni dne 1.12.2019

Ondřej Vodrážka

