
NOMINAČNÍ ZÁSADY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU PRO ROK 201+ 
VETERÁNSKÉ KATEGORIE (D35, D50, D60, M40, M50, M60, M70) 
 
Svaz:   ASOCIACE ROB ČR 
Období:   1.3.2012 – 30.9.2012 
 
 
q ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 
 
Tyto nominační zásady slouží jako interní směrnice Asociace ROB ČR. 
O financování účasti veteránů na MS 2012 rozhoduje Rada AROB ČR. 
 
q KONEČNÉ ROZHODNUTÍ: 
 
Nominaci na MS 2012 navrhuje šéftrenér reprezentace, nominaci schvaluje Rada AROB ČR. 
 
 
q VETERÁNSKÝ NOMINAČNÍ ŽEBŘÍČEK (VNŽ)  
 
VNŽ 1, VNŽ 2 
1x 3,5 MHz, 1x 144 MHz – 1x klasika, 1x krátká trať 
soutěž I.stupně, zařazená do národního žebříčku ČR v ROB  
28-29.4.2012    Česká republika (GAP) 
 
VNŽ 3, VNŽ 4 
1x 144 MHz, 1x3,5 MHz – 1x klasika, 1x krátká trať 
soutěž I.stupně, zařazená do národního žebříčku ČR v ROB 
16-17.6.2012    Česká republika (HNJ) 
 
VNŽ 5, VNŽ 6, VNŽ 7, VNŽ 8 
1x  3,5 MHz – Klasika, 1x 144 MHz – klasika, 1x sprint, 1xfoxoring 
Soutěž I. stupně zařazená do národního žebříčku ČR v ROB 
5-9.7.2012                                         Česká republika (GBM) 
 
 
 
 
q KLÍČ VETERÁNSKÉHO NOMINAČNÍHO ŽEBŘÍČKU: 
 
Bodové ohodnocení: 
1.místo   11 bodů 
2.místo    9 bodů 
3.místo    8 bodů 
4.místo    7 bodů 
5.místo    6 bodů 
6.místo    5 bodů 
7.místo    4 body 
8.místo    3 body 
9.místo    2 body 
10.místo  1 bod 
další místa a nehodnocení   0 bodů 
 
 
Při shodném umístění se počítá vyšší bodové ohodnocení pro všechny závodníky za dosažené umístění (např. 
4.-5.místo = 7 bodů). 
Do VNŽ jsou započítáni všichni závodníci startující ve veteránských kategorií, mimo závodníků, kteří nemohou 
reprezentovat ČR na MS. 
Body budou přiděleny každé kategorii zvlášť, i v případě sloučení jednotlivých kategorií. Závod zrušený 
z technických důvodů se nenahrazuje a není zahrnut ani do aritmetického průměru. Pro potřeby nominace se 
závodníci kategorií D60 a M70 (dle mezinárodních pravidel) bodují samostatně. 
 
Odpočty: 
U každého závodníka zařazeného do VNŽ  se odečítají dva nejhorší výsledky, a to bez ohledu na druh závodu 
(včetně závodů za něž byl započten průměr). 
 
Postup při vynechání závodu VNŽ ze zdravotních důvodů: 
Využije se možnosti odečtení dvou nejhorších výsledků. 
Pokud této možnosti již bylo využito, bude započítáno 0 bodů. 
 
 
Postup při vynechání závodu VNŽ z technických důvodů: 
Pokud závodník na některé soutěži zastává funkci pořadatele nebo rozhodčího, postupuje se následovně: 
Po posledním závodu VNŽ mu bude  do VNŽ započten aritmetický průměr získaných bodů ze všech ostatních 
závodů VNŽ bez ohledu na pásmo tj. i z těch, které neběžel (pozn.: neběžel = 0 bodů). Maximálně je možno 
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takto nahradit jednu soutěž zařazenou do VNŽ, přičemž počet započtených průměrů nemůže být vyšší než počet 
závodů, které závodník absolvoval. 
 
Pořadí ve VNŽ: 
Konečné pořadí ve VNŽ je dáno součtem bodů ze všech závodů, s využitím daných odpočtů nejhorších 
výsledků. 
Průběžné pořadí ve VNŽ je dáno okamžitým součtem bodů. 
Pokud dosáhnou dva závodníci stejného počtu bodů, je rozhodující výsledek z posledních čtyřech závodů VNŽ, 
jsou-li přiděleny body do VNŽ z technických důvodů, je rozhodující jejich poslední vzájemné umístění. 
 
Smluvní vztahy: 
Po absolvování prvních čtyř závodů VNŽ bude s prvními pěti sportovci v každé kategorii uzavřena předběžná 
dohoda o reprezentaci na MS 2012 s ohledem na  zajištění úhrady nákladů spojených s účastí na MS 2012.  
Každý nominovaný závodník jež bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži musí mít 
uzavřenu Smlouvu o reprezentování České republiky v ROB na mezinárodní soutěži. 
 
q NOMINACE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2012: 
 
Na MS 2012 budou nominováni tři reprezentanti z každé kategorie. Výjimečně lze nominovat dalšího 
reprezentanta pro závod ve sprintu nebo foxoringu. 
Po uzavření VNŽ budou přímo nominováni na MS první dva reprezentanti v každé kategorii podle celkového 
hodnocení VNŽ. Třetího příp. dalšího reprezentanta určí Rada AROB ČR s přihlédnutím k návrhu šéftrenéra 
reprezentace po uzavření VNŽ, a to s ohledem na celkové hodnocení veteránského nominačního žebříčku, 
žádosti o divoké karty a dle vlastního uvážení. O divokou kartu může  požádat i sám závodník, písemně nebo 
elektronicky s udáním důvodu, nejpozději do 10.7.2012 do 18.00 hod. Žádost se podává generálnímu sekretáři. 
Veteránský nominační žebříček bude uzavřen 9.7.2012. Nominace bude uzavřena nejpozději do 15.7.2012. 
Nominovaní závodníci mají právo reprezentovat na MS 2012. Pokud nominovaný závodník nevyužije možnosti 
reprezentovat, lze uvolněné místo přidělit dalšímu v pořadí. 
 
 
 
 
q KONTAKTNÍ ADRESY: 
 
Šéftrenér reprezentace: 
Andriy Gomzyk 

Kobylka 48, 511 01 Turnov, ČR 
mobil: +420 774 850 463 
e-mail: andriyg@seznam.cz 

 
 
Sekretariát Asociace ROB ČR, manažer reprezentace: 
 Marcela Šrůtová 

Zátopkova 100/2, P.O.BOX 40, 160 17 Praha 6 – Strahov 
mobil: +420 602 220 024 
e-mail: arob@ardf.cz   

 
Nominační zásady v rádiovém orientačním běhu pro rok 2012 pro veteránské kategorie byly schváleny Radou 
AROB ČR dne 29.2.2012. 
 
 
 
Marcela Šrůtová       JUDr. Miroslav Vlach 
Generální sekretář      Předseda AROB ČR 
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