
Podmienky nominácie reprezentantov SR v ROB  
                  na MS - Kórea 2008 
 
 
Počty pretekárov v jednotlivých kategóriách: 
                                                                         D-16 2 pretekárky 
                                                                         M-16 3 pretekári 
                                                                         D-20 3 pretekárky 
                                                                         M-20 3 pretekári 
                                                                         D-35 2 pretekárky 
                                                                         M-40 3 pretekárky 
                                                                         D-50 1 pretekárka 
                                                                         M-50 3 pretekári 
                                                                         M-60 1 pretekár 
 

 
Plán prípravy : Sústredenie v mesiaci február : 4 dni  Bežky a tenisky termín: 28.2.-2.3.2008 
                         Marec: 
                                   kontrolný kros 7-8 km  v teréne  
           Apríl:  
            Účasť na pretekoch SP – NP1   termín:26.- 27.04.2008/ Martinský pohár/ 
            Účasť na pretekoch DT v Čechách. termín: 12-13.4.2008 /Sokolov/ 
  Máj:   
                                 sústredenie 4 dni NP 144MHz 01.-04.máj 08 
           Účasť na pretekoch v Čechách NP2 termín: 8.-11.5.08 / Hranice na 
           Morave/ 
                                Účasť na pretekoch SP NP3 termín: 24.-25.5.08/ Kysucký pohár/ 
                                  
                        Jún: Sústredenie 4 dni – technické NP / 20.-22.06.08. 
                                Turanský pohár NP4 termín: 07.-08.jún 08 
                                A kontrolný kros 7-8 km v teréne / Pomocný pre trénera/ 
                                Bratislavský pohár NP5 termín: 28.-29.08 
                               
                                 
                 August:   Sústredenie technické juniori a dospelý3.8.-5.8.2008 
                                 Účasť na majstrovstvách Slovenska 9.-10-8.2008 
                                 MČ        termín: 16.- 17.08. 2008 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na pretekoch SP sa počítajú body obrátená hodnota zúčastnených pretekárov + 1 bod za 
druhé miesto a + 2 body za 1 miesto. 
Na pretekoch v Čechách obrátená hodnota umiestnenia pretekárov. 
V prípade účasti zahraničných účastníkov aj tí sa počítajú do umiestnenia. 
Júnový kros – Je ako pomocné kritérium pre trénera Bude uvedený na intrenete,je 
podmienkou účasti ma MS. 
V prípade že budú na pretekoch v malom počte a budú priradený do inej kategórie berú sa pre 
výpočet bodov ako samostatne pretekajúci a ostatných vyčiarkneme z poradia.  
V prípade rovnosti bodov navrhuje tréner a rozhoduje rada. 
Pretekárom sa pre nomináciu budú počítať 4 preteky SP a jedny zahraničné preteky. Spolu 10 
pretekov.  
Do nominácie sa započítavajú 4 lepšie výsledky z pásma 144MHz a 4 z pásma 3.5 MHz 
 
V prípade menšej účasti ako 50% pretekov ( 5 z 10/ a nominácií pretekára bude pretekár 
povinný do nominácie uhradiť celú sumu za letenku a pobyt do 30.júla 2008  inak nebude 
nominovaný a zväzom nebudú za pretekára uhradené poplatky. Zo sumy mu bude uhradené 
podľa kľúča vrátené: 

1. Ak sa umiestni horšie ako 50 %  výsledkovej listiny v oboch pásmach nebude mu 
vrátený žiadny poplatok . 

2.  Ak sa umiestni do 50 %  výsledkovej listiny aspoň v jednom pásme bude mu vrátená 
1/3 poplatkov.  

3. Ak sa umiestní aspoň v jednom pásme do 25% budú mu uhradené 2/3 vkladu 
4.  ak bude na MS na 1-3. mieste aspoň v jednom pásme vráti sa mu celá suma. 
5.  Peniaze budú vrátené pretekárom v roku 2009 po pridelení zo štátneho rozpočtu 

Nominácia bude uzavretá trénerom schválená komisiou ROB a oznámená pretekárom 
predsedom komisie ROB po Majstrovstvách Slovenska. 

 Podmienkou účasti je podpísaný štatút reprezentanta,práva a povinnosti 
reprezentanta+prílohy(športový životopis,zapožičaný material repre ROB.) 
Životopis a zápožičky  bude mozne poslat aj v el.forme po stiahnuti a vyplnení 
V sekciá reprezentácia SR ROB 

 
 
Doplatky na Koreu 2008 
 
Juniori,muži ženy     5000,-Sk 
Veteráni    15000,-Sk 
 
 
 
 
 
 
Košut Ján,tréner SR v ROB(v zastúpení) 
Šimeček Jozef ,tréner jun.SR v ROB       
 
 
 
       


