Vzhledem k tomu, že mezi vyzvanými 38 experty v celostátní anketě v roce 2020 není žádný zástupce Západočeské oblasti,
rozhodli jsme se uspořádat vlastní anketu. Cílem ankety je vyzdvihnout nejlepší výkony závodníků naší oblasti v OB a
současně i v LOB a MTBO a zvýšit tak vzájemnou povědomost o naší činnosti ve všech druzích orientačních sportů a možná i
zvýšit povědomost o naší činnosti na celostátní úrovni ...

Anketa o nejlepšího orientačního běžce Západočeské oblasti v roce 2020
Kategorie (vždy sloučeně pro muže i ženy):




Nejlepší orientační běžec
Nejlepší junior OB
Nejlepší dorostenec OB





Nejlepší závodník LOB
Nejlepší junior LOB
Nejlepší dorostenec LOB





Nejlepší závodník MTBO
Nejlepší junior MTBO
Nejlepší dorostenec MTBO

Budou vyhlášeni 3 nejlepší v každé kategorii.
Ročníky:




Dospělý
Junior
Dorost

(1999 a starší)
(2000‐2001 v OB; 2000‐2002 v LOB a MTBO)
(2002‐2005 v OB; 2003‐2005 v LOB a MTBO)

Hlasující:


vedoucí TSM ‐ Valeš



trenér dorostu SCM ‐ Vodrážka



trenér žactva SCD – Richtr



každý klub ZČO (každý klub hlasuje jednou; klub může hlasovat jen v disciplínách, ve kterých byl v roce
2020 registrovaný v ZČO. Platný je hlas zaslaný z e‐mailu kontaktní osoby dle adresáře ORIS pro pěší OB.
Poznámka: V dalších ročnících (kdyby se anketa ujala) bude hlasovat každý vítěz z předchozích ročníků v hlavní
dospělé kategorii a to pouze ve své disciplíně.
Způsob hlasování: Každý hlasující pošle za sebe pořadí prvních 3 závodníků v každé kategorii, které nominuje. Je
doporučeno u každého jména návrh zdůvodnit jeho výsledkem v roce 2020. Hlasující nemusí v kategorii
navrhnout plný počet tří závodníků, nepovažuje‐li výkony ostatních hodné ocenění. Hlasování není tajné – volba
každého hlasujícího bude zveřejněna.
Termín pro hlasování: 5.12.2020, ve 23:59 (rozhoduje čas odeslání mailu)
Hlasujte e‐mailem na: bartos@edip.cz
Výsledky: Pořadí bude určeno součtem bodů všech hlasujících (1. místo = 3 body, 2. místo = 2 body, 3. místo = 1
bod). V případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje vyšší počet prvních míst, při rovnosti druhých míst
atd.
Vyhlášení: 6.12.2020 na webových stránkách ZČO
Odměny: diplomy budou předány později, až nám to pes dovolí
V Tachově a Mariánských Lázních, 29.11.2020
Jan Michalec, Luděk Bartoš

