
 
     NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE JWOC 2019  

 
 
 

Všeobecné informácie: 
 
Základná nominácia pretekárov v počte 3 muži a 2 ženy sa vykoná na základe rebríčka z vypísaných 
nominačných pretekov. Ostatní, nad počet 3 muži + 2 ženy, budú nominovaní vedúcim reprezentácie 
na základe rebríčka z vypísaných nominačných pretekov, a zároveň ich výsledkov vo vypísaných 
sledovaných pretekoch.  
Konečný počet nominovaných pretekárov na JWOC 2019 bude závisieť od ich reálnej výkonnosti.  
Minimálna nominácia pretekárov na JWOC 2019 v Dánsku bude v počte 4 muži + 3 ženy.  
Maximálna 6 + 6. 
 
V nominačnom rebríčku sa budú pretekárovi započítavať 4 najvyššie dosiahnuté bodové hodnoty zo 6 
vypísaných nominačných pretekov. V prípade zrušenia niektorých nominačných pretekov sa budú 
započítavať výsledky nasledovne: 4 z 5, resp. 3 zo 4, resp. 3 z 3.  
 

 
Bodovanie nominačných pretekov:  
 
- vo všetkých pretekoch, okrem testu na dráhe na 3000m, víťaz pretekov získava 100,00 bodov,  
a nasledujúci pretekári získavajú body na základe percentuálnej straty na čas víťaza.  
 
- v teste na dráhe na 3000m pretekár získa 100,00 bodov pri dosiahnutí času 9:00 v kategórii 
juniorov, a 10:45 v kategórii junioriek. Body za dosiahnutý čas sa budú pretekárom vypočítavať 
percentuálne. Vypísaný čas sa rovná 100%. V týchto nominačných pretekoch teda môžu pretekári 
získať aj vyšší počet bodov ako 100,00. 
 
  

Nominačné preteky:  
 
1.)  do 24.05.2019 absolvovanie bežeckého testu na dráhe na 3000m 
   - buď 23.3.2019 na kondičných testoch v Banskej Bystrici, alebo do  
   vypísaného dátumu na oficiálnych atletických pretekoch, prípadne osobne 
   absolvovaný pod dohľadom minimálne dvoch oficiálnych vedúcich alebo 
   asistentov niektorého z reprezentačných výberov či CTM  
 
2.)  23.-24.03.2019 kondičné testy v Banskej Bystrici. Výsledky do nominačného rebríčka budú 
   zarátané ako jedny preteky na základe súčtu časov z dvoch testov: 
   Test - výbehy + Test kros  
   Výsledky týchto pretekov sa do nominačného rebríčka pretekárovi zarátajú 
   len ak zároveň absolvoval Test - dráha v behu na 3000m v rámci kondičných 
   testov 23.3.2019 
 
3.)  06.04.2019  CESOM, stredná trať ( kategórie M-20 a M-18, a kategórie W-20 a W-18 budú 
   mať rovnaké parametre tratí ) 
 



4.)  07.04.2019  CESOM, dlhá trať ( kategórie M-20 a M-18, a kategórie W-20 a W-18 budú 
   mať rovnaké parametre tratí ) 
 
5.)  25.05.2019  MSR šprint, Trnava ( kategórie M-20 a M-18, a kategórie W-20 a W-18 budú 
   mať rovnaké parametre tratí ) 
 
6.)  26.05.2019  Pohár oslobodenia mesta Pezinok ( kategórie M-20 a M-18, a kategórie W-20 
   a W-18 budú mať rovnaké parametre tratí ) 
 
 

Sledované preteky:  
 
Všetky preteky v orientačnom behu od 1.4.2019 do 26.5.2019, ktorých sa reálni adepti na juniorský 
reprezentačný dres v orientačnom behu zúčastnia. 
 
 

Poznámky:  
 
Nominácia pretekárov na JWOC bude zverejnená najneskôr 29.5.2019 na základe jej odsúhlasenia 
predsedníctvom SZOŠ.  
Prípadné otázky a podrobnejšie vysvetlenia k týmto nominačným kritériám poskytuje vedúci 
reprezentácie juniorov SR v orientačnom behu. 
 
 
 
 
 
 
 
 V Banskej Bystrici, 6.3.2019     Spracoval: Štefan Šurgan  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
  


