
NOMINAČNÍ KRITÉRIA 

pro reprezentaci Moravskoslezského kraje v orientačním běhu 

na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2022 

 

Základní informace: 

LODM 2022 - https://odm.olympic.cz/2022 

Místo konání: Olomoucký kraj (OB - Olomouc a Helfštýn) 

Termín: 26. - 30. 6. 2022 (ne-čt) 

Disciplíny: sprint, sprintové štafety, krátká trať  

Základní podmínky nominace u OB: 

a/ Ročník narození 2008-2011 

b/ Trvalé bydliště na území Moravskoslezského kraje 

c/ Každý reprezentant musí mít potvrzenou lékařskou prohlídku 
 

Kategorie:  
DM (D12), HM (H12) dívky a chlapci mladší ročník narození 2010 - 2011 
DS (D14), HS (H14) dívky a chlapci starší ročník narození 2008 - 2009 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nominace bude určena na základě nominačních závodů:  
3x sprint, 1x krátká trať 
 
Kalendář nominačních závodů: 

3. 4. 2022 (ne)  1. kvalifikace - sprint  Ostrava_mapa Lukáška 

  14. 4. 2022 (čt) 2. kvalifikace - sprint  Ostrava (bude upřesněno) 

8. 5. 2022 (ne) 3. kvalifikace - krátká  Zlínsko_mapa Hučej 

4. kvalifikace - sprint              Zlín 

Od zveřejnění jsou tyto prostory pro všechny závodníky, kteří se chtějí 

zúčastnit nominačních závodů ZAKÁZANÉ!! 

 



Pravidla nominace: 

1. Konečná nominace bude zveřejněna 10. 5. 2022 

2. V každé kategorii se nominují 2 závodníci (-e), celkem tedy 8 závodníků. V každé 
kategorii bude oznámen i 1 náhradník (necestující). 

3. Ze čtyř nominačních závodů bude žebříček, budou se počítat 3 nejlepší závody. 
4. Nominační žebříček se bude počítat: 

vítěz v kategorii 100% (bodů), poté každý závodník získá % (body) dle své časové 
ztráty na vítěze v kategorii. Zaokrouhluje se na 2 desetinná místa. 

5. Vítězové nominačního žebříčku v jednotlivých kategoriích mají přímou nominaci na 
LODM. 

6. Druhého nominovaného z kategorie + náhradníka nominuje komise ve složení 
Martin Kovařík, Tomáš Kovalčík, Pavel Štětínský především na základě nominačního 
žebříčku. V odůvodněných případech (nemoc během nominačního závodu) může 
být nominován i závodník, který dosahoval odpovídající výkonnost na dalších 
nominačních závodech a dosahuje patřičnou výkonnost. 

7. Všichni nominovaní závodníci se musí poté zúčastnit i společného přípravného 
soustředění na LODM 10. - 12. 6. 2022 
 

Všeobecné informace k závodům: 

a/ Před každým závodem vyjdou pokyny včetně startovky 

b/ Všechny nominační závody budou na SI 

c/ Měřítka map: 1:4 000 (sprint), 1:10 000 (krátká trať)  

d/ Každý závodník se všech nominačních závodů zúčastní na vlastní nebezpečí, na 

zodpovědnost zákonného zástupce!! 

Přihláška: 

Každý, kdo se chce ucházet o nominaci na LODM, se musí předem přihlásit, a to  

do 20. března 2022!!!  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 nominačních závodů. V případě 

nemoci dají pouze vědět Martinu Kovaříkovi, že se nemohou zúčastnit. Poté pošlou 

(donesou) potvrzení od lékaře. 

Doprava na nominační závody: individuální v režii klubů případně rodičů    

 
                Martin Kovařík 

           vedoucí trenér pověřen MSKS ČSOS 

mailto:mkove@seznam.cz

