
NOMINAČNÍ KRITÉRIA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

           na hry X. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

         Královéhradecký kraj,  22. 1. – 27. 1. 2023 

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

Organizátor: OOS TJ Spartak Vrchlabí 

Místo konání: Vrchlabí - Lyžařský areál Vejsplachy 

Disciplíny: sprint, krátká trať(middle), štafety  

Obecná kritéria: 

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

registrován v ČSOS 

2. V kategoriích mladších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2009 a 

2010, v kategoriích starších (D16 a H16) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2007 a 

2008. 

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

oznámen i necestující náhradník do každé kategorie. 

4. Konečná nominace bude oznámena nejpozději do 2. 1. 2023. 

Sportovní kritéria: 

1. Podmínkou účasti na ZODM je přihláška do nominačního žebříčku do 30.11.2022 přes 

formulář pod tímto odkazem https://forms.gle/r9heNe4RKHvatty77 

2. Nominační závody proběhnou v rámci stacionárního tréninkového kempu  

 a) závod v LOB - 15. 12. 2022, Horní Mísečky 

 b) hladký běh na lyžích – volný styl - 16. 12. 2022, Horní Mísečky 

3. Termíny a místo konání budou potvrzeny resp. upřesněny dle sněhových podmínek. 

Přihlášeným do nominačního žebříčku budou upřesňující informace k závodům zaslány na 

kontaktní email a zároveň zveřejněny na stránce vco-ob.cz v záložce žactvo. 

4. 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 

2022, 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.  

5. na nominační závody není pro závodníky, kteří nejsou na STK, zajištěno ubytování 

6. V případě, že se některý nominační závod neuskuteční (špatné sněhové podmínky), bude 

nominace jen z jednoho závodu s přihlédnutím na výkonnost v roce 2022.  

7. Sportovní komise uděluje přímou nominaci závodnici – Sheila Havrdová SJC0750, která je 

členkou dorosteneckého reprezentačního týmu LOB pro sezónu 2022/23 

Sportovní komise, která rozhoduje o nominaci za Královéhradecký kraj: 

Iva Mádlová, Lenka Křivdová, Zuzana Jedličková   

V Hradci Králové dne 22. 11. 2022 

https://forms.gle/r9heNe4RKHvatty77

