LODM 2019 – NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO ZÁVODNÍKY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Orientační běh byl zařazen na pořad Her IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se
uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou ve dnech 23. – 28. 6. 2019. Technické provedení závodů pro
OB zajišťuje klub Slavia Liberec orienteering z.s. Uskuteční se dva závody jednotlivců (krátká trať a
sprint) a závod smíšených sprintových štafet.
Závody jednotlivců proběhnou v kategoriích:
D12 – dívky mladší (ročník narození 2007 a 2008)
H12 – hoši mladší (ročník narození 2007 a 2008)
D14 – dívky starší (ročník narození 2005 a 2006)
H14 – hoši starší (ročník narození 2005 a 2006)
V každé kategorii soutěží dva zástupci z každého kraje.
Doprovod tvoří 2 trenéři – Kristýna Skyvová a Tomáš Novotný.
Program:
ne 23.6. modelový trénink
po 24.6. sprint – areál Technické univerzity Liberec
út 25.6. sprintové štafety – sportovní areál Vesec
st 26.6. volný den
čt 27.6. krátká trať – Lesní koupaliště, Liberec
Cílem nominace je vybrat reprezentanty Olomouckého kraje – v každé kategorii tak, že všichni
registrovaní závodníci v sekci OB s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji budou mít přirozenou
možnost o nominaci usilovat. Jedinou podmínkou pro závodníky je bydliště závodníka na území
Olomouckého kraje.
Nominační závody budou závody v období březen-květen 2019 s předpokladem nutnost oznámení
nominace vedení Olomouckého kraje do konce poloviny května 2019 (bude upřesněno od Jana
Švece, vedoucího oddělení sportu a volného času Olomouckého kraje).
Nominační žebříček bude odpovídat žebříčku jednotlivců se započítáním 3 nejlepších výsledů z 5
nominačních závodů. Hodnoceni budou v kategorii D12, D14, H12 a H14 pouze závodníci s trvalým
bydlištěm v Olomouckém kraji.
Termíny závodů:
Březen 30. 03. 2019 pořádá Oddíl OS SK Prostějov (JPV) – 1. závod Hanáckého žebříčku
31. 03. 2019 pořádá Oddíl OS SK Prostějov (JPV)
Duben 13. 04. 2019 pořádá SK Haná orienteering (OOL) – 2. závod Hanáckého žebříčku
28. 04. 2019 pořádá KOB Konice (KON) – 3. závod Hanáckého žebříčku
Květen 04. 05. 2019 pořádá Magnus Orienteering (ASU) – 4. závod Hanáckého žebříčku
Nominační kritéria byla odsouhlasena na Valné hromadě Olomouckého krajského svazu ČSOS 22. 11.
2018 v Olomouci.
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