
JUNIORSKÁ REPREZENTACE 2018 
1. Mistrovství světa juniorů se zúčastní 6 juniorů a 3 juniorky. Po vyhlášení konečných výsledků 

na MRJ oznámí státní trenér nominaci 6 juniorů + 2 náhradníků a 3 juniorek + 1 náhradnice. 

2. Nominačními závody pro nominaci v r. 2018 jsou: 

 Ústecký pohár 

 Slezský pohár 

 Memoriál Fr. Mrkáčka 

 Mistrovství republiky juniorů a žáků 

3. Pro nominaci se započítávají 3 nejlepší závody (nejhorší z nominačních závodů se škrtá). 

4. Pro nominaci se započítávají v každém závodě výsledky pouze těch juniorských a žákovských 

závodníků, kteří jsou občany ČR, kteří jsou zaregistrováni v registru sportovců ČRS a jsou 

evidováni v evidenci závodníků pro rok 2018 alespoň 1 den před konáním daného nominačního 

závodu. 

5. Při rovnosti bodů bude rozhodujícím kritériem výsledek z MR juniorů a žáků. 

6. Návrh konečné nominace juniorské reprezentace předloží státní trenér písemně ORT 

k projednání po MR juniorů a žáků. 

7. Trenér státní reprezentace může z vážných důvodů konečnou nominaci pozměnit. Tuto změnu 

však musí s patřičným odůvodněním předložit ORT písemně ke schválení. 

8. Složení družstva na Mistrovství světa juniorů je v kompetenci státního trenéra. 

BODOVÉ HODNOCENÍ 

Disciplíny 1, 3, 4 – za výsledek 100 bodů na disciplíně: 50 bodů do nominace. 

Disciplíny 2, 5 – bodové ohodnocení podle nejdelšího platného hodu v disciplíně. 

 

Body za pořadí 5boje a dálek Muška/zátěž dálka Pětiboj 

1. místo 50 bodů do nominace 200 bodů do nominace 

2. místo 45 180  

... .. .. 

9. místo 10 40 

10. místo 5 20 

11. místo 0 bodů 0 bodů 

 

DODATEČNÉ BODY NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JUNIORŮ A ŽÁKŮ 

Pokud závodník (závodnice) dosáhne na terčové disciplíně výsledku 100 bodů i ve finále disciplíny, 

získává dalších 50 bodů do nominace. 

Na každé disciplíně se vytvoří žebříček výsledků juniorů+žáků a juniorek+žákyň, dosažených ve finále 

disciplíny. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v žebříčku rychlejší čas. 

Pořadí ve finále Body za finále disciplíny 

1. místo 50 bodů do nominace 

2. místo 30  

3. místo 10 

4. místo 9 

5. místo 7 

6. místo 5 

7. místo 3 

8. místo 1 bod 

 


