Zimní Olympiáda Dětí a Mládeže 2023
Lyžařský orientační běh

Nominační kritéria
A) Obecná pravidla
1. Každý závodník musí mít trvalé bydliště na území Jihomoravského kraje.
2. Každý závodník musí mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců.
3. Do každé kategorie (DM, DS, HM, HS) budou nominováni 2 závodníci a současně bude
oznámen i náhradník do každé kategorie. Závodníci musí mít platnou registraci v
ČSOS k 30. září 2022.
4. V kategoriích DM a HM mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2009 nebo
2010 resp. dle propozic ZODM.
5. V kategoriích DS a HS mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2007 nebo
2008 resp. dle propozic ZODM.
6. Nominaci schválí skupina ve složení Jiří Ehl, David Schwab (vedoucí výpravy), Libor
Zřídkaveselý (předseda krajského svazu).
7. Konečná nominace bude oznámena nejpozději do 31. prosince 2022.
B) Sportovní pravidla
1. Na základě výsledků a účasti na akcích LOB bude vytvořen nominační žebříček.
2. Účast na ZODM 2020 je do žebříčku hodnocena takto: zisk medaile = 5 bodů,
bodované místo = 3 body, účast = 1 bod. Vypsány jsou také srovnávací závody, které
jsou započítávány do nominačního žebříčku (všechny závody MČR a ČP 2022 dle
oficiálně platného kalendáře):
 11. prosince 2021
so ČP sprint
Arbersee
GER
 12. prosince 2021
ne ČP krátká trať
Arbersee
GER
 15. ledna 2022
so ČP krátká trať
Rejvíz
ZLH
 16. ledna 2022
ne M ČR klasická trať
Rejvíz
ZLH
 19. února 2022
so M ČR sprint
?
VRB
 20. února 2022
ne ČP klasická trať
?
VRB
 26. února 2022
so ČP sprint
Abertamy
VPM
 27. března 2022
ne M ČR krátká trať
Abertamy
VPM
3. Body za výsledky a účast v závodech LOB: za umístění na stupních vítězů je bodování
10-8-6 v každém z uskutečněných závodů; za umístění mimo stupně vítězů jsou 3
body v každém z uskutečněných závodů. V případě příznivých podmínek dále
proběhne v sezoně 2022/2023 do 31. prosince 2022 sledovaný závod buď formou
LOB nebo hladkého závodu v běhu na lyžích volnou technikou, kterého jsou aspiranti
na nominaci povinni se zúčastnit.
4. Podklady dle výše uvedených bodů (nominační žebříček a výsledky sledovaného
závodu) budou základem pro konečnou nominaci závodníků. V odůvodněných
případech (zranění, nemoc apod.) může být nominován i závodník, který se
srovnávacích a sledovacích závodů neúčastnil, ale dosahuje odpovídající výkonnosti.
Libor Zřídkaveselý
předseda KS Jihomoravského kraje ČSOS

