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1.
Změna: Prováděcí předpisy, bod II. 1. 2. změnit "V závodech Gigasport Českého poháru jsou jako
samostatná skupina losováni závodníci" na "V závodech Gigasport Českého poháru jsou jako samostatná
skupina (závodníci startují bezprostředně za sebou) losováni závodníci"
Odůvodnění: Původní ustanovení lze vyložit jako v případě 2010 BOR např. tak, že závodníci v
samostatné skupině startovali ob jiného závodníka
2.
Změna: Úprava směrnice Systém rozhodčích sekce OB v bodě 4.2. Doplnit: "Požadavky na kvalifikační
třídu stavitele tratí musí splňovat všechny osoby uvedené v rozpise závodu jako stavitel(é) tratí."
Odůvodnění: V praxi se bod 4.2 obchází tím, že se uvede do rozpisu více osob - jedna osoba s danou
kvalifikační třídou (R2,R3) a někdo další, kdo skutečně tratě staví, ale bod 4.2 nesplňuje. Bod 4.2 tak
absolutně ztrácí smysl. Odpovědnost za stavbu tratí nese stejně hlavní rozhodčí.
3.
Změna: Zrušení omezení startu na MČR klasická trať, MČR krátká trať
Odůvodnění: Počet startujících se změní minimálně, neovlivní tedy nijak výrazně délku startu a přinese
dodatečný finanční efekt pořadatelům v podobě zvýšeného příjmu ze startovného. V případě enormního
zájmu účastníků (velmi nepravděpodobné) definovat počet kvalifikačních skupin tak, že v každé startuje
max. 50 závodníků. Tzn. při počtu nad 200 závodníků 5 kvalifikačních skupin atd.
4.
Změna: Zavedení kvalifikace pro MČR sprint, tzn. stejná metoda jako MČR klasika, krátká. Kombinace
závodů by tedy vypadala tak, že by v sobotu dopoledne proběhla kvalifikace, odpoledne finále a v neděli
by byl závod ŽA na klasické nebo krátké trati. Bez omezení startujících. Zavedení od roku 201x dle stavu
výběrových řízení a návrhů kalendáře. Terén kvalifikace nemusí odpovídat terénu finále.
Odůvodnění: V rámci přibližování standardnímu konceptu tratí IOF je vhodné sladit i průběh MČR sprint.
Model je zároveň vhodnou přípravou pro start reprezentací na mezinárodních soutěžích.

5.
Změna: Rozšíření kalendáře od roku 201x (dle stavu výběrových řízení a návrhu kalendáře) o 1x ŽA NOB.
Tento závod by proběhl v pátek večer, v sobotu a neděli by pokračoval standardní program (krátká,
klasika). Start sobotní krátké trati odpoledne.
Odůvodnění: Nahrazení ztráty jednoho závodu po zavedení kvalifikace MČR sprint. Podpora NOB. Větší
finanční efektivita trojzávodu (v jednom prostoru).
6.
Změna: Zařazení MČR NOB do ŽA
Odůvodnění: MČR NOB zůstalo po zrušení MČR DT jediným mistrovským závodem druhé kategorie,
který se pro DH16-20 nikam nepočítá.
7.
Změna: Rovnoměrné losování startovky pro kvalifikace MČR dle nového klíče, startovka veřejná. Klíč dle
pořadí v rankingu (žebříčku) sestupně a to: 1. A, 2. B, 3.C, 4. C, 5. B, 6. A, 7. A, 8.B, 9.C, 10. C atd. kde
A,B,C jsou označení rozběhu a 1.,2.,3. je pořadí v rankingu (žebříčku). Analogicky pro jiný počet
kvalifikačních rozběhů.
Odůvodnění: Zamezení nerovnoměrného losování, kde dle aktuálního klíče mohou vzniknout výrazné
rozdíly (do rozběhu A nalosováni závodníci výkonostně z popředí všech košů, do rozběhu B naopak z
konce všech košů).
8.
Změna: Poměrné zastoupení závodů započítavaných do celkového hodnocení ŽA, tzn. stanovení
minimálního počtu klasických tratí, krátkých tratí a sprintu, které musí mít závodník započteny mezi
nejlepšími x závody (např. 2 klasické tratě včetně NOB, 2 krátké, 1 sprint apod.).
Odůvodnění: Cílem výchovy mládeže je univerzálnost disciplín. Aktuální struktura (počet)
započítavaných závodů umožňuje závodníkovi špičkové umístění v ŽA aniž by mu byla započtena jediná
klasika (resp. jediná krátká, resp. jediný sprint). Nahrává tak nežádoucí specializaci závodníků již v
dorosteneckých kategoriích.
9.
Změna: Snížení počtu závodníků pro výpočet rankingového koeficientu závodu na 3, zahrnutí všech
závodníků, kteří prošli startem (tedy DISK, vzdal apod.)
Odůvodnění: Sjednocení principu s výpočtem středního času (3 závodníci). Posílení atraktivity oblastních
závodů v malých oblastech, kde je nízký počet závodníků s výsokým rankingovým koeficientem. Tzn.
teoretické zvýšení počtu účastníků a finanční efekt pro pořadatele.

10.
Změna: Snížení počtu započítavaných závodů do rankingu na 6
Odůvodnění: Uvedená změna neovlivní nijak zásadně pořadí v rankingu vzhledem k atuálnímu modelu
10 závodů (průměrná změna pořadí 10 vs. 6 závodů pro prvních 10 závodníků pro muže = 1.4 místa,
20=2.16, 30=2.23, 50=2.82, 100=5.52, 200=10.83, rankingový koeficient při výpočtu z 10 vs. 6 závodů je
téměř totožný 10=9436 vs 9579, 20=9161 vs 9074, 30=8971 vs 8903, 50=8641 vs 8628, 70=8363 vs
8351, 100=8005 vs 8015, 200=7053 vs 7251) a stabilizuje výkyvy v počtu chybějících závodů v průběhu
roku pro členy reprezentačního družstva a závodníky zraněné část sezóny (kolísání koeficientu
reprezentantů výrazně ovlivňuje základnu pro výpočet a ovlivňuje počet získaných bodů za srovnatelný
výsledek v jednotlivých měsících popř. ovlivňuje zisk bodů z jednotlivého závodu). Rozšíří se počet
závodníků s plným počtem závodů o cca 200 (převážně oblastní běžci, pro které ranking v současné
podobě nemá smysl).
11.
Změna: Zařazení DH18 do rankingu
Odůvodnění: Závodnící kategorie DH18 startují na většině kratších oblastních závodů a vícedenních
závodech v kategorii DH21 a svým nedostatečným počtem závodů ovlivňují body ostatních závodníků.
Zařazení do rankingu je možno dále použít pro jiné účely jako např. losování kvalifikačních skupin na
MČR apod.
12.
Změna: Doprovodný výpočet rankingu dle typu tratě, tzn. klasická, krátká, sprint podle kalendáře
zaávodů. Omezení na nejlepší 3 výsledky.
Odůvodnění: Rozšíření statistik. Použití pro přidělování divokých karet pro jednotlivé závody na daných
tratích.
13.
Změna: Povinné zavedení povinnosti pořadatele zaslat/publikovat výsledky závodu ve svazové centrální
databázi
Odůvodnění: Chybějící jednotné uložiště výsledků. Koncept a detaily k dopracování.

