NOMINAČNÍ KRITÉRIA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
na hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR

Obecné informace k letní olympiádě dětí a mládeže ČR
Místo a termín: Olomouc, 26. – 30. 6. 2022
Technické provedení: Olomoucký krajský svaz orientačních sportů
Disciplíny: sprint, krátká trať, sprintové štafety
Program LODM, orientační běh:
27.6. - sprint, Olomouc – stadion Atletického klubu Olomouc
28.6. - krátká trať, Týn nad Bečvou, hrad Helfštýn
30.6. - sprintové štafety – Olomouc – Neředín, park Malého prince
Obecná kritéria:






V kategoriích mladších (DM a HM) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2010 a
2011, v kategoriích starších (DS a HS) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2008
nebo 2009.
Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje a musí být
registrován v sekci OB
Do každé kategorie (D12, D14, H12, H14) budou nominováni 2 reprezentanti a současně bude
oznámen i necestující náhradník do každé kategorie.
Konečná nominace bude oznámena nejpozději do 8. 5. 2022.

Sportovní kritéria:



Podmínkou je přihláška do nominačního žebříčku do 31.3.2022 (krivdova.lenka@gmail.com)
Nominace bude provedena na základě výsledků ze závodů vypsaných níže. Aspiranti na
nominaci v kategoriích DM a HM musí na těchto závodech startovat v kategoriích D12C a
H12C, aspiranti na nominaci v kategoriích DS a HS musí na těchto závodech startovat v
kategoriích D14C a H14C. Dle výsledků jednotlivých závodů budou přiděleny body 6,5,4,3,2
a 1 bod pro závodníka, který dokončil závod bez diskvalifikace a zároveň musí být bodovaný
závodník přihlášen do nominačního žebříčku. Z nominačního žebříčku se počítají 4 nejlepší
závody z 6 vypsaných závodů. První z nominačního žebříčku získává právo startu na LODM,
druhého vybere sportovní komise dle nominačního žebříčku, s přihlédnutím k dlouhodobé
výkonnosti (v odůvodněných případech, např. zranění, nemoc, důležitá soustředění, může být
nominován i závodník, který se nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje potřebné
výkonnosti). V případě rovnosti bodů v nominačním žebříčku bude přihlédnuto k výkonům ve
sprintu a závodech na krátké trati, k dlouhodobé výkonnosti, případně k výkonům v dalších
závodech.

Hodnocené závody:
19.3.
26.3
2.4
2.4
9.4
30.4

klasická trať
klasická trať
krátká trať
sprint
klasická trať
krátká trať

PHK
LPU
SJC
JIL
CET
VAM

Běleč nad Orlicí
Semín
Lomnice nad Popelkou
Jilemnice
Česká Třebová
Česká Čermná - Číčová

Sportovní komise, která rozhoduje o nominaci za Královéhradecký kraj:
Iva Mádlová, Lenka Křivdová, Šárka Rückerová

V Hradci Králové dne 22. 2. 2022

