
 

   
    

 

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2023 

 

PROPOZICE  

 

LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH  

           
Datum konání: 23. 1. – 26. 1. 2023   

Organizátor:  OOS TJ Spartak Vrchlabí 

Místo konání: Vrchlabí - Lyžařský areál Vejsplachy 

Disciplíny:  sprint, krátká trať (middle), štafety  

Svazový koordinátor: Dominika Plochová, dplochova@gmail.com, 604 751 051 

Ředitel závodu: Pavel Wohanka, pavel.wohanka@centrum.cz, 731 296 935 

Hlavní rozhodčí: Vlastimil Polák, afta@seznam.cz, 604 706 634 

Kancelář závodu/ porady a losování: Vrchlabí – místo bude upřesněno 

Soutěžní kategorie:  sprint, krátká trať H16, D16 (rok narození 2007 a 2008) 

      H14, D14 (rok narození 2009 a 2010)   

štafety  DH16 (chlapec a dívka rok narození 2007 a 2008) 

DH14 (chlapec a dívka rok narození 2009 a 2010) 

 

Počet účastníků:  každý kraj může nominovat maximálně 2 závodníky v  

každé kategorii a 3 osoby doprovodu, celkem 11 osob za 

kraj  

Podmínky závodů:  Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní  

příslušným krajem dle místa trvalého bydliště.  

Disciplína 1: Sprint - individuální intervalový start (startovní interval 

v jednotlivých kategoriích 1 min.) 

Disciplína 2:  Krátká trať (middle) - individuální intervalový start 

(startovní interval v jednotlivých kategoriích 2 min.) 

Disciplína 3: Štafety  - startují dvoučlenné smíšené štafety - každý 

člen/členka štafety absolvuje 2 úseky: I. a III. úsek dívka, 

II. a IV. úsek chlapec. Startuje se hromadně, právo startu 

v každé kategorii – 2 štafety z každého kraje. Pořadí 

štafet se ve výsledcích nebude redukovat podle krajů.  
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Soutěžní pravidla:  závodí se podle soutěžního řádu ČSOS pro rok 2023, 

systém ražení kontrol SportIdent Air+ , pořadatel 

nezajišťuje půjčování čipů. 

       

Přihlášky:    prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního  

systému ODM 2023 přístupové údaje k Centrálnímu 

informačnímu systému budou poslány na všechny kraje  

Uzávěrka přihlášek: 2.1.2023 

Časový harmonogram:  23.1.2023 odpoledne – sprint 

25.1.2023 dopoledne - Krátká trať (middle) 

26.1.2023 dopoledne - štafety 

 

Časový pořad může být upravený z důvodů vysílání České televize! 

 

Protesty: dle soutěžního řádu ČSOS písemně hlavnímu 

rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění výsledků   

Vyhlášení výsledků:  vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v  

areálu do 30 minut po skončení závodů všech kategorií, 

předání medailí a diplomů proběhne dle celkového 

programu ODM  

Ceny:    soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom  

soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom  

Zdravotní zajištění:  po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba  

     


