
NOMINAČNÍ KRITÉRIA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

           na hry IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

         Karlovarský kraj,  19. – 24. 1. 2020 

Obecné informace k Zimní olympiádě dětí a mládeže ČR – lyžařský orientační běh  

Organizátor: Český svaz orientačních sportů, ve spolupráci s Karlovarským krajským svazem ČSOS  

Pořadatelský subjekt: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.  

Místo konání: Boží Dar - Lyžařský areál Jahodová Louka,  

                         Oberwiesenthal (Německo) - Lyžařský areál Fichtelberg – nutné mít pas nebo OP 

Disciplíny: sprint, krátká trať, štafety (pozn. systém ražení na závodech ZODM je SportIdent Air+) 

Obecná kritéria: 

1. Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje a musí být 

registrován v ČSOS 

2. Každý reprezentant musí mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců. 

3. V kategoriích mladších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2006, 2007 

a 2008, v kategoriích starších (D16 a H16) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2004 

nebo 2005. 

4. Do každé kategorie (D14, D16, H14, H16) budou nominováni 2 reprezentanti a současně bude 

oznámen i necestující náhradník do každé kategorie. 

5. Konečná nominace bude oznámena nejpozději do 6. 1. 2020. 

Sportovní kritéria: 

1. Podmínkou účasti na ZODM je přihláška do nominačního žebříčku do 30.11.2019 

(krivdova.lenka@gmail.com) 

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého bydliště, registrační číslo, 

číslo čipu, název klubu, kontaktní telefon a email na zákonného zástupce. 

Ti, kteří se přihlašovali již v průběhu srpna, nemusí posílat přihlášku znovu, ale bude jim 

poslán potvrzující mail, že jsou do nominačního žebříčku přihlášeni, případně budou vyzváni 

k doplnění některých informací. 

2. Nominační závody – a) hladký běh na lyžích - pátek 20. 12. 2019, volný styl, Horní Mísečky 

                                  b) závod v LOB - sobota 4. ledna 2020, prostor Bedřichov 

Přihlášeným do nominačního žebříčku budou upřesňující informace k závodům zaslány na 

kontaktní email. 

3. Konečná nominace bude provedena na základě výsledků ze závodů vypsaných výše. Ze dvou 

nominačních závodů bude sestaven žebříček součtem pořadí. V případě shodného součtu 

pořadí rozhoduje lepší součet časů.  Vítěz tohoto žebříčku bude nominován na ZODM. O 

druhém nominovaném rozhoduje sportovní komise s přihlédnutím na výkonnost v LOB v roce 

2019, perspektivu závodníka v LOB a aktuální sportovní formu, v odůvodněných případech, 

např. zranění, nemoc, důležitá soustředění, může být nominován i závodník, který se nemohl 

zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje potřebné výkonnosti.  

4. Sportovní komise uděluje přímou nominaci závodnici – Adéla Randáková VRL0452, která je 

členkou juniorského reprezentačního týmu LOB pro sezónu 2019/20 

Sportovní komise, která rozhoduje o nominaci za Královéhradecký kraj: 

Iva Mádlová (SHK), Lenka Křivdová (CHC), Helena Randáková (VRL)  

V Hradci Králové dne 5. 11. 2019 

mailto:krivdova.lenka@gmail.com

