
Pardubický krajský svaz ČSOS 

 
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 

 
Nominační pravidla – orientační běh 
 
A. Obecná pravidla 
A.1 V kategoriích mladších (D12 a H12) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2010 
nebo 2011, v kategoriích starších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 
2008 nebo 2009. 
A.2 Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Pardubického kraje. 
A.3 V kategoriích mladších budou do reprezentace kraje vybráni 2 závodnice do D12 a 2 
závodníci do H12, v kategoriích starších budou vybráni 2 závodnice do D14 a 2 závodníci do 
H14. Do každé kategorie budou zároveň s nominací oznámeni i 2 náhradníci. 
A.4 Nominaci provede skupina ve složení Adam Zitka (předseda krajského svazu), Laďka 
Víchová (trenérka krajského výběru) a Petr Klimpl (vedoucí trenér SCD Pardubicko). 
A.5 Nominace bude oznámena nejpozději do 8. 5. 2022. 
 
B. Sportovní pravidla 
B.1 Nominováni budou v každé kategorii reprezentanti do počtu podle pravidla A.3 na 
základě přidělených bodů za výsledky v závodech vypsaných v bodě B.3, v nerozhodných 
případech s přihlédnutím k výsledkům ve všech závodech Východočeského poháru a Ligy 
Vysočiny na jaře 2022. 
B.2 Nominace mají právo se zúčastnit závodníci splňující současně pravidla A.1 a A.2. 
Aspiranti na nominaci v kategoriích D12 a H12 musí (pro započítání do nominačního 
žebříčku) na závodech vypsaných v bodě B.3 startovat v kategoriích D12 a H12 (ve 
Východočeském poháru D12C a H12C), aspiranti na nominaci v kategoriích D14 a H14 musí 
na závodech vypsaných v bodě B.3 startovat v kategoriích D14 a H14 (ve Východočeském 
poháru D14C a H14C). 
B.3 Závody vypsané do nominačního žebříčku: 
 26. 3.  klasická trať (oblastní žebříček, Semín, LPU) 
 2. 4.  sprint (mistrovství oblasti, Jilemnice, JIL) 
 12. 4. krátká trať (měřený mapový trénink, Studená Voda, LPU) 
 23. 4.  sprint (český pohár, Nové Město na Moravě, OSN) 

30. 4.  krátká trať (mistrovství oblasti, Čermná nad Orlicí, VAM+KOR) 
B.4 Závodníci (z bodu B.2) na prvních 6 místech v závodech B.3 získávají body za umístění od 
nejlepšího v pořadí 6-5-4-3-2-1 bod. Do nominačního žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky. 
B.5 V odůvodněných případech (např. zranění, nemoc) může být nominován i závodník, který 
se nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje odpovídající výkonnosti. 
 
 
Adam Zitka, předseda Pardubického krajského svazu ČSOS 
Pardubice, 9. 2. 2022 


