NOMINAČNÍ KRITÉRIA
pro reprezentaci Moravskoslezského kraje v orientačním běhu
na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

Základní informace:
LODM 2019 - https://odm.olympic.cz/2019
Místo konání: Liberecký kraj (OB - Liberec a jeho blízké okolí)
Termín: 23. - 28. 6. 2019 (ne-pá)
Disciplíny: sprint, sprintové štafety, krátká trať
Podmínka nominace u OB:
-

Ročník narození 2005-2008
Trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji

Kategorie:
D12, H12
dívky a chlapci mladší ročník narození 2007 – 2008
D14, H14
dívky a chlapci starší ročník narození 2005 – 2006
Pozor - ročníky narození se musí přesně dodržet!!
Každý reprezentant musí mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cílem nominace (kvalifikačních / sledovaných závodů) je nominovat 2 nejlepší
závodníky a závodnice v příslušné vypsané kategorii, kteří budou reprezentovat
MSK na LODM.

Nominace bude určena na základě sledovaných (kvalifikačních)
závodů: 3x sprint, 2x krátká trať + 1x atletická dráha
Kalendář sledovaných (kvalifikačních) závodů:
23. 3. 2019 (so) 1. kvalifikace na LODM - krátká Zašová (dopoledne), SCM MSK
2. kvalifikace na LODM - sprint Teplice nad Bečvou (odpol.), SCM
30. 3. 2019 (so) 3. kvalifikace na LODM - sprint Hlučín, MOV při KŽ
27. 4. 2019 (so) 4. kvalifikace na LODM - krátká Vrbno pod Pradědem, VRB při KŽ
28. 4. 2017 (ne) 5. kvalifikace na LODM - sprint Orlová, HAV při KŽ
1. 5. 2017 (st) běžecký test, atletická dráha Český Těšín, SCM MSK
Od zveřejnění jsou tyto prostory pro všechny závodníky, kteří se chtějí zúčastnit
sledovaných závodů ZAKÁZANÉ!!

Pravidla nominace:
Za konečnou nominaci je zodpovědný Martin Kovařík, vedoucí trenér mládeže MSKS ČSOS
1. Nominace bude oznámena po skončení sledovaných (kvalifikačních) závodů.
2. V každé kategorii se nominují 2 závodníci (-e), celkem tedy 8 závodníků. V každé kategorii
bude oznámen i 1 náhradník.
3. Všichni nominovaní závodníci se musí poté zúčastnit i společných přípravných akcí na
LODM.
4. Nebude žádný kvalifikační žebříček, zájemci prokáží oprávněnost své nominace účastí a
výkony na tomto dostatečném počtu závodů.
5. Test na dráze je povinný pro všechny zájemce o nominaci. Nejsou vypsány žádné limity
(kritéria), jde jen o to absolvovat dráhový test a prokázat svou fyzickou zdatnost:
- mladší kategorie H12, D12 poběží …….. 1 500 m
- starší kategorie H14, D14 poběží ………. 3 000 m
Abychom zajistili férovost a vybrali ty nejlepší závodníky z MSK v příslušné kategorii, tak
budou větší startovní intervaly, a to u sprintu i na krátké trati. Cílem je pokud možno
samostatné řešení závodní tratě a ukázání VLASTNÍCH schopností.
Všeobecné informace k nominaci:
V případě, že na kraji by chtěli nominaci dříve než 1. 5. (zatím není známé přesné datum), tak se bude
nominovat na základě proběhlých sledovaných závodů. V případě, že by se z různých důvodů nemohl
uskutečnit nebo byl zrušen nějaký sledovaný závod, tak může být počet závodů snížen.
Ideální bude, když se všichni zájemci o nominaci zúčastní všech kvalifikačních závodů a testu na
dráze a z výsledků budou nominováni ti nejlepší. Důležité je projevit zájem o nominaci účastí pokud
možno na všech sledovaných (kvalifikačních) závodech. V případě absence na některém ze závodů z
důvodu nemoci, je nutné doložit potvrzení od lékaře. V případě neúplného počtu závodů, musí
závodník dostatečně prokázat svou výkonnost na všech zbývajících závodech.
Všeobecné informace k závodům:
a/ Před 1. a 2. sledovaným (kvalifikačním) závodem vyjdou pokyny (informace)
b/ Pokud je sledovaný (kvalifikační) závod součástí KŽ, v našem případě to je 3x (MOV, VRB, HAV), tak
se řídíme dle pokynů pořadatele.
c/ Na sledované závody, které jsou součástí KŽ (MOV, VRB, HAV) se samozřejmě přihlásíte ještě přes
ORIS
b/ Všechny kvalifikační závody budou na SI
c/ Měřítka map: 1:10 000 (krátká trať), 1:4 000 (sprint)
d/ Každý závodník se všech nominačních závodů zúčastní na vlastní nebezpečí, na zodpovědnost
zákonného zástupce!!!
f/ Startovné se platí samozřejmě pořadatelům KŽ dle rozpisu. Sledované závody, které pořádá SCM
MSK jsou zdarma.

Přihláška:

Každý, kdo se chce ucházet o nominaci na LODM, se musí předem přihlásit, a to
do 10. března 2019!!! Na email: mkove@seznam.cz , tel. 777 282624
V přihlášce uveďte, jméno a příjmení, registrační číslo a číslo SI čipu.
S těmito závodníky budeme počítat, že se chtějí zúčastňovat kvalifikačních závodů. V případě nemoci
dají pouze vědět Martinu Kovaříkovi, že se nemohou zúčastnit. Poté pošlou (donesou) potvrzení od
lékaře.
Doprava na sledované (kvalifikační) závody: individuální v režii oddílů případně rodičů
A co Vám bude odměnou, pokud se nominujete:
-

Nominovaní se zúčastní LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE v Libereckém kraji
Je to největší sportovní událost u nás, jako na opravdové olympiádě.
Budete reprezentanty Moravskoslezského kraje.
Obdržíte krajské oblečení.
Budete součástí sportovců, dalších účastníků a všeho kolem Olympiády.
Zažijete spoustu nezapomenutelných zážitků, momentů, poznáte nové
kamarády.

V Třinci dne 21. 1. 2019

Schváleno předsednictvem MSKS ČSOS dne 26. 1. 2019

Martin Kovařík
vedoucí trenér mládeže MSKS ČSOS

