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Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 
 
 
Nominační pravidla – lyžařský orientační běh 
 
 
A. Obecná pravidla 
A.1 V kategoriích mladších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2009 
nebo 2010, v kategoriích starších (D16 a H16) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 
2007 nebo 2008. 
A.2 Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Pardubického kraje. 
A.3 V kategoriích mladších budou do reprezentace kraje vybráni 2 závodnice do D14 a 2 
závodníci do H14, v kategoriích starších budou vybráni 2 závodnice do D16 a 2 závodníci do 
H16. Do každé kategorie může být zároveň s nominací oznámen i náhradník. 
A.4 Nominaci provede trenérská rada ve složení Ladislava Víchová (hlavní trenérka výběru), 
Petr Klimpl (vedoucí trenér SCD Pardubicko) a Adam Zitka (předseda krajského svazu). 
A.5 Nominace bude oznámena nejpozději do 27. 12. 2022. 
 
B. Sportovní pravidla 
B.1 Nominováni budou v každé kategorii reprezentanti do počtu podle pravidla A.3 na 
základě výsledků nominačního závodu s přihlédnutím k dalším výsledkům v LOB a OB v roce 
2022. 
Nominační závod: 

Kategorie D14: 
  18. 12. 2022 - Zimní hradubická liga v OB (v kategorii D), Hradec Králové 

Kategorie H14, D16 a H16: 
 15. 12. 2022 - Závod v LOB, Horní Mísečky 

(termín a místo konání nominačního závodu může být předem upřesněno dle 
sněhových podmínek) 

B.2 Nominace mají právo se zúčastnit závodníci splňující současně pravidla A.1 a A.2, kteří do 
30. 11. 2022 projevili zájem ucházet se o účast na Hrách v LOB za Pardubický kraj. Účast na 
nominačním závodě potvrďte do 4. 12. 2022 na e-mail azitka@seznam.cz. 
B.3 V odůvodněných případech (např. zranění, nemoc) může být nominován i závodník, který 
se nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje odpovídající výkonnosti. 
 
 
Adam Zitka, předseda Pardubického krajského svazu ČSOS 
Pardubice, 30. 11. 2022 

 


