
Nominačné kritéria RV dospelých v OB na  Euromeeting (WRE), 28.10-1.11.2020, Česká Republika 

Preteky Euromeeting 2020 (EM) budú vrcholnou akciou 2020 RV dospelých v OB, v termíne 28.10. až 
1.11.2020 s centrom v meste Doksy/ČR. Nominačné kritériá platia prioritne pre dospelých (kat. 
W,M21-) a zahŕňajú nominačné preteky: 
 

1. Majstrovstvá SR v šprinte, 5.9.2020, ATU Košice, kat. W, M 21-, 
2. INOV-8 Cup, stredná trať, 20.9.2020, ŠK Hadveo, kat. W, M21-E, 
3. Majstrovstvá SR na strednej trati, 3.10.2020, ŠK Sandberg, kat. W, M 21-. 

Princíp nominácie: 

- najlepšie dve ženy v kat. W21- a najlepší štyria muži v kat. M21- podľa súčtu bodov, ktoré sú získané 
za umiestnenie v dvoch pretekoch (započítavajú sa dva vyššie bodové zisky),  
 

- ďalšie dve ženy v kat. W21- a ďalší piati muži v kat. M21- podľa návrhu realizačného tímu, t. j. do 
maximálneho počtu nominovaných v kat. W21-: 4 a v kat. M21-: 9, 
 

- pre posúdenie návrhu nominácie môže byť dôležitý aj percentuálny zisk bodov z pretekov, napríklad 
pri rovnosti bodov, percentuálny zisk je vypočítaný podľa straty na priemerný čas prvých troch 
pretekárov v jednotlivých pretekoch (započítavajú sa iba slovenskí pretekári, prihlasovanie na preteky 
klubmi), zvážená bude aj objektívna neúčasť v jednom z pretekov (nezavinená pretekármi, napr. 
stavitelia tratí  pretekov 1., 2., 3. apod.), 
 

Tabuľka bodov za umiestnenie v pretekoch: 

kat. W21-  1. m. 5 b.  kat. M21-  1. m. 10 b. 
 2. m. 3 b.  

  2. m. 8 b. 
 3. m. 2 b.  

  3. m. 6 b. 
 4. m. 1 b.  

  4. m. 5 b. 

    
  5. m. 4 b. 

    
  6. m. 3 b. 

    
  7. m. 2 b. 

      8. m. 1 b. 

    
  9. m. 0 b. 

 

Realizačný tím má právo navrhnúť nomináciu počtov pretekárov (max. 4 x W, max. 9 x M) podľa vyššie 
uvedených kritérií, návrh podlieha schváleniu v P-SZOŠ. Všetci nominovaní pretekári v prípade účasti 
absolvujú všetky preteky v rámci EM2020 (šprint, stredná trať, dlhá trať, lesná štafeta). V pretekoch 
štafiet budú štartovať min. 1 x v kat. W a 2x v kat. M (v oboch kat. 3 úseky), ostatní v zmiešaných 
tímoch, zloženie štafiet bude navrhnuté operatívne a po dohode s pretekármi. Predpokladaná účasť 
dvoch vedúcich výpravy z prostriedkov SZOŠ. Návrh nominácie bude zverejnený dňa 4.10.2020 
(menovitá nominácia v IOF Eventor 15.10.2020).  

Náklady na účasť na Euromeetingu 2020:  
 - štartovné pretekárov (vrátane akreditácie) hradené z prostriedkov SZOŠ, 
- doprava, strava, ubytovanie – bude upresnené podľa zabezpečenia ubytovania a aj pri zvážení 
všetkých aspektov prebiehajúcej pandémie do 10.10.2020. 

Za realizačný tím dospelých, 13.8., aktualizácia 17.8.2020: J. Wallner, M. Dávidík 

Poznámka: Akcia prebieha spoločne s juniorským výberom SR v orientačnom behu a 
koordinácia ubytovania, dopravy a stravovania koordinuje vedúci RT jun. výberu Š. Šurgan, 
informácie budú zverejnené po zabezpečení ubytovania. 



Odkazy:  
web stránka Euromeeting 2020: https://woc2021.cz/euromeeting/basic-information/ 
web stránka M-SR v šprinte, 5.9.2020: 
https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/09/1619/1619_invitation
_sk.pdf 
web stránka INOV-8 CUP-u, Lučenec, 20.9.2020, ŠK HADVEO: 
https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/09/1569/1569_invitation
_sk.pdf 
web stránka Majstrovstvá SR na strednej trati, Kamenec pod Vtáčnikom, 3.10.2020: 
http://sandberg.orienteering.sk/paroh/2020/JP2020-Rozpis.pdf 
 

odkaz na Bulletin č. 1 Euromeeting, s aktuálnym programom(zo dňa 16.8.2020): 
https://woc2021.cz/wp-content/uploads/2020/08/Euromeeting-sprint_%C3%BAprava-1.pdf 
 


