
 
 

Vypisuje 
 

 NOMINAČNÍ KRITÉRIA na HRY IX. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2020 
(19.1. – 24.1.2020 Boží Dar)  

pro disciplínu LOB 
 

Kategorie LOB na ZODM:  
H16 (chlapci rok narození 2004 a 2005) 
D16 (dívky rok narození 2004 a 2005) 
H14 (chlapci rok narození 2006 až 2008) 
D14 (dívky rok narození 2006 až 2008) 

 
Počet nominovaných: dva závodníci v každé kategorii a jeden necestující náhradník 
 
Podmínky pro účast:  

- účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní Středočeským krajem  
- nominován může být pouze závodník s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji  
- účastnit se může pouze závodník s potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší než 12 
měsíců 
 

Nominační kritéria:  
Nominace bude provedena na základě bodů získaných v rámci vypsaných nominačních závodů: 

- 3.1.2020 – závod LOB Benecko/Jilemnice/Jakuszyce/Harrachov (dle sněhových 
podmínek, bude upřesněno) 
- 4.1.2020 – závod v běžeckém lyžování (Přebor Prahy) Benecko/Jilemnice hladký (styl 
volný) 

Místo konání závodů bude upřesněno nejpozději do 30.12.2019 na stránkách SKS ČSOS dle 
sněhových možností. 
 
Konečná nominace bude stanovena ze dvou výše uvedených nominačních závodů, kdy bude 
sestaven žebříček součtem pořadí. V případě shodného součtu pořadí rozhoduje lepší součet 
časů. Přímou účast má zaručenu vítěz žebříčku v každé kategorii, o druhém účastníkovi a 
náhradníkovi rozhodne sportovní komise s přihlédnutím k výsledkům v roce 2019 a jeho aktuální 
formě. 
 
V případě nevhodných sněhových podmínek znemožňujících uspořádání nominačních závodů 
provede kompletní nominaci uvedená sportovní komise, přičemž zohlední především účast a 
výsledky v závodech LOB v sezoně 2019. 
 
Složení sportovní komise: Pavel Vinš, Adam Jedlička, Martina Bochenková 
 
Podmínky zařazení do hodnocení: 

- závodník, který se účastní nominace, toto oznámí prostřednictvím svých klubů 
nejpozději do 30.11.2019 na emailovou adresu adam.jedlicka@seznam.cz  

- odesláním oznámení garantuje klub a závodník v případě nominace účast na ZODM 
(19.1. – 24.1.2020)  

 
Nominace bude zveřejněna do 5.1.2020.  
Za Středočechy Pavel Vinš 

 

eský svaz orienta čních sport ů 
Středočeský krajský svaz  
Slunečná 678, Struhařov, 251 68 Kamenice 


