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1 Plán akcí a nominační kritéria ŽDR 2015 

Juraj Turský | Trenér žákovské a dorostenecké reprezentace | e‐mail: turskyj@gmail.com | tel: +420 733 611 497 

 

PLÁN AKCÍ ŽDR NA ROK 2015 / NOMINAČNÍ KRITÉRIA NA MEŽD 2015 

Plán akcí ŽDR  

- Tréninkové soustředění     19.-22.3.2015  společně s REPRE výběr ŽDR 

- 1. Nominační  soustředění     10.-13.4.2015   okolí Brna   otevřené 

- Tréninkové soustředění     30.4-3.5.2015   Vysočina   výběr ŽDR  

- 2. Nominační soustředění     21.-24.5.2015   Český ráj   otevřené 

- Mistrovství Evropy žáků a dorostu    4.–8.6. 2015   Zamość-Polsko  výběr ŽDR 

- Podzimní soustředění       28.10.-1.11.2015  Hradec Králové  otevřené 

 Nominační závody  

- 1. Nominační soustředění (2x klasika, 1x sprint)   10.-13.4.2015  okolí Brna   

- Veřejný závod – M ČR na KT, NŽ klasika (bez foxoringu)   8.–10.5.2015  (GAP/BHE) 

- 2. Nominační soustředění (4x klasika, 1x sprint)    21.-24.5.2015  Český ráj 

  Nominační kritéria  

- v kategorii D14, D16, M14 a M16 se může nominovat maximálně pět sportovců a jeden náhradník   

- do nominačního žebříčku se započítávají všechny nominační závody  (celkem 10), ale pro konečné hodnocení v           

nominačním žebříčku se počítá 6 nejlepších výsledků z klasiky a KT (bez ohledu na pásmo) a 1x sprint   

- umístění v jednotlivých závodech se boduje podle bodového ohodnocení státní reprezentace (1 -10.místo = 11-1 bod) 

- Přímo se nominují první dva sportovci podle nominačního žebříčku z každé kategorie. Ostatní nominovaní a náhradník 

jsou nominováni rozhodnutím trenéra ŽDR.  

- sportovec, který se z objektivních důvodů nemohl zúčastnit všech  nominačních závodů a jinak dosahuje dobrých 

výsledků, může písemně požádat o nominaci na MEŽD (divoká karta) nejpozději do 25.5.2015, kdy se uzavře nominace 

na Mistrovství Evropy žáků a dorostu 2015 a bude schvalována radou AROB 

- v otázkách zde neupravených se použijí nominační kritéria juniorské a seniorské reprezentace  

- zveřejnění oficiální nominace bude nejpozději 28.5.2015 

Účast na MEŽD 2015  

Předpokládaná účast je maximálně 20 sportovců a 2-3 členové realizačního týmu.  

 

V Hradci Králové,  dne 12.11.2014       Juraj Turský                                                                            

                             trenér ŽDR 
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