Nominační kritéria na Mistrovství světa v trail-o 1.-7. 7. 2022 v České republice
Na Mistrovství světa mohou startovat za každý stát 4 závodníci na klasické trati v kategorii Physically
challenged (P) i v kategorii Open (O) a rovněž 4 závodníci v disciplíně TempO. Kromě toho mohou
v každé jmenované disciplíně/kategorii startovat 2 závodníci mladší 20 let (junioři). Mimo tyto limity
mohou v každé disciplíně/kategorii startovat závodníci, kteří jsou v aktuálním (3 měsíce před MS)
vydání světového rankingu („WRS“) do 15. místa, a to nejvýše 2 závodníci z jednoho státu.
Účastníci budou vybráni ze závodníků registrovaných v ČSOS k disciplíně trail-o na základě
následujících nominačních kriterií:
1. Přímá nominace pro dva nejlepší závodníky v každé disciplíně/kategorii na základě umístění
v příslušném Rankingu ke dni 30. 4. 2022. Ranking se bude počítat za dva roky, v případě
menšího počtu započítávaných závodů než 10 se bude počítat posledních 10 závodů bez
ohledu na rok.
2. Přímá nominace pro nejlepšího závodníka v každé disciplíně/kategorii (kromě kategorie P na
klasické trati) v sérii nominačních závodů pořádaných pro slovenskou reprezentaci; tato série
se uzavírá nejpozději k 30. 4. 2022. Pokud se sérii nepovede uspořádat, navýší se o toto
jedno místo počet závodníků nominovaných dle bodu 1.
3. Zbývající závodníky (jednoho resp. dva v každé disciplíně/kategorii, tzv. divoké karty) vybere
vedení sekce do 30. 4. 2022 na základě výsledků podávaných na závodech v patřičné
disciplíně v letech 2019 až 2022.
4. Ke 30. 4. 2022 udělí vedení sekce divoké karty pro juniory v každé disciplíně/kategorii.
5. Ke dni uzavření rozhodného stavu světového rankingu jsou nominováni max. dva závodníci
umístění do 15. místa, kteří mají právo účasti zaručené IOF. Pokud IOF změní tato kvalifikační
pravidla, upraví se tento bod podle aktuálních kvalifikačních pravidel IOF.
6. V případě, že závodník získá právo nominace podle některého bodu těchto pravidel, ale už
před tím měl právo nominace podle některého z předchozích bodů, získává právo nominace
další závodník podle daného bodu v pořadí za ním. Stejné pravidlo se uplatní, pokud se
závodník nebude moci Mistrovství světa zúčastnit.
7. Pokud IOF změní pravidla tak, že vzniknou nová místa nepokrytá těmito pravidly, bude se o
nich rozhodovat principem divokých karet.
Nominace do závodu štafet bude provedena z účastníků mistrovství podle aktuálně dosažených
výsledků až těsně před konáním závodu.
Předpokladem je, že závodníci v kategorii P budou mít potvrzenou IOF PARA ELIGIBILITY platnou na
rok 2022.

