
 

Plán činnosti výberu juniorskej a seniorskej 
reprezentácie SR v OB na rok 2022 

 

Sledovaní pretekári: 
 
Kategórie MW 18-21  podľa aktuálneho rankingu 
https://is.orienteering.sk/ranking 
A a B licencia 

 

Realizačný tím: 
Dušan Sláma  – vedúci teamu 
Peter Mižúr   – asistent  
Karol Hierweg  – asistent  

 
Bežecké limity na dráhe: 

 

W20(3000m) 12:00 M20(3000m) 10:00 
W21(3000m) 11:45 M21(3000m) 9:45 
    
    
Termín splnenia: 20.05.2022 
Splnenie bežeckých limitov je jednou z podmienok pre nomináciu na JWOC a WOC 2022. 
Ak pretekár nesplní limit na testoch SZOŠ, môže ich absolvovať na atletických pretekoch 
resp. pod dohľadom osobného trénera alebo člena realizačného tímu. 
Výpočet bodov z testu na dráhe bude podľa vzorca - (čas víťaza/čas pretekára) * 1000. 
V prípade nesplnenia limitu na dráhe ostáva rozhodnutie na realizačnom tíme. 
Záznam s informáciami o absolvovaní testu na dráhe je potrebné zaslať na mail 
dslamtek@gmail.com 

 
Plán sústredení a spoločných akcií: 

 
Máj    Sústredenie Maďarsko/Slovensko/Česko (predbežný termín) 
25.5. – 29.5.  WC  Švédsko 1. kolo 
26.6 – 30.6.  WOC Dánsko 
11.7. – 16.7.  JWOC Portugalsko + camp 
1.8. – 7.8.  EOC Estónsko + WC 2. kolo 
1.10. – 3.10.  WC Švajčiarsko 3. Kolo + WOC 2023 camp? 
jeseň   Kondičné sústredenie 

 
 

 
Nominačné kritériá: 
 
 
 

1. kolo WC Švédsko 
26. 5. – ind. sprint  
28. 5. – KO sprint Q+F  
29. 5. – sprint relay 

Pretekári budú navrhnutí na základe rozhodnutia realizačného tímu. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 



 
WOC 

26. 6. – sprint relay 
28. 6. – KO sprint Q+F 
30. 6. – ind. sprint Q+F 

Nominačné preteky: 
22.4.       Nograd Grand Prix - šprint 
30.4.     MSR šprint 
21.5.     MSR knock-out šprint FINÁLE 
+ Odbehnutý limit na dráhe. 

 
* Do nominačného rebríčka sa počítajú 2 najlepšie výsledky pretekára z nominačných pretekov 
v šprinte (v kategórii MW-21E) a body z testu na dráhe.  

 
Na základe získaných bodov v nominačných pretekoch budú vytvorené nominačné rebríčky.  
Priamu nomináciu získavajú prví dvaja pretekári v nominačnom rebríčku a tretieho v prípade potreby 
donominuje realizačný tím. 
Maximálna nominácia pre WOC 2022  bude v počte 3 muži a 3 ženy. Minimálna nominácia bude v 
počte 2 muži a 2 ženy.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

JWOC 
11.7. – sprint 
12.7. – long 
14.7. – middle Q 
15.7. – middle F 
16.7. – forest relay 

Nominačné preteky: 
30.4.    MSR šprint 
22.5.    Nominačný pretek Ortúty BB  
11.6.    MSR middle  

+ Odbehnutý limit na dráhe.  
 

* Do nominačného rebríčka sa počítajú 2 najlepšie výsledky pretekára z nominačných pretekov (v 
kategórii MW-20) a body z testu na dráhe. 

 
Na základe získaných bodov v nominačných pretekoch budú vytvorené nominačné rebríčky. 
Priamu nomináciu získavajú prví traja pretekári v nominačnom rebríčku. Ostatných pretekárov v 
prípade potreby donominuje realizačný tím. 
Minimálna nominácia pre JWOC 2022 bude 3 pretekári v kategórii M20 a 2 pretekárky v kategórii 
W20. Maximálna nominácia pre JWOC 2022 bude 6 pretekárov v kategórii M20 a 4 pretekárky 
v kategórii W20. Predpokladaná nominácia 6x M20 a 3x W20 bude závisieť od finančných 
prostriedkov.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
EOC + 2.kolo WC 
3. 8. – middle Q 
4. 8. – long 
6. 8. – middle F 
7. 8. – forest relay 

Nominačné preteky: 
23.4.    Nograd Grand Prix – middle 
15.5.    SRJ Modra – long  
22.5.    Nominačný pretek Ortúty BB 

 
*Do nominačného rebríčka sa počítajú 2 najlepšie výsledky pretekára z nominačných pretekov (v 
kategórii MW-21E). 
 
Maximálna nominácia pre EOC 2022  bude v počte 6 mužov a 6 žien. Minimálna nominácia bude v 
počte 3 muži a 3 ženy. Bude závisieť od finančných prostriedkov. 



_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. kolo WC Švajčiarsko 

1. 10. – forest relay  
2. 10. – middle  
3. 10. – long 

Nominačné kritériá: 
Súčet WRE bodov z 2 najlepších výsledkov z lesných disciplín z obdobia od schválenia plánu 
činnosti seniorskej reprezentácie do 31.7.2022. 
 (v kategórii MW-21E) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Výpočet bodov nominačných pretekov bude podľa vzorca - (čas víťaza/čas pretekára) * 1000. V 
prípade slabej výkonnosti pretekárov si realizačný tím vyhradzuje právo nenominovať max. počet 
pretekárov pre každú kategóriu. 
Účasť na nominačných pretekoch je otvorená pre kohokoľvek. 
 
Financovanie akcií – finančné prostriedky budú primárne použité na zabezpečenie účasti 
nominovaných pretekárov na Juniorské Majstrovstvá Sveta v Portugalsku a šprintové Majstrovstvá 
Sveta v Dánsku. Zvyšné financie budú použité na financovanie pretekárov nominovaných na 
Majstrovstvá Európy v Estónsku. Prípadné ďalšie zvyšné financie budú použité na financovanie 
reprezentačných akcií. 
 
 

 

Spracoval: Dušan Sláma, Karol Hierweg, Peter Mižúr 
 
V Košiciach 29.3.2022 
 


