
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019  
Nominační kritéria ‐ orientační běh Jihomoravský kraj 

 

A. Obecná pravidla 

1) V kategoriích mladších (D12 a H12) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2007 nebo 

2008, v kategoriích starších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2005 

nebo 2006. 

2) Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Jihomoravského kraje a musí se 

přihlásit do nominačního žebříčku do 29. března 2019 v přihlašovacím systému ORIS. 

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 bude zároveň s nominací oznámen i náhradník. 

4) Nominaci schválí skupina ve složení Libor Zřídkaveselý (předseda krajského svazu) a Zbyněk 

Pospíšek. 

5) Nominace bude oznámena nejpozději do 10. května 2019.  

 

B. Sportovní pravidla 

1) Nominováni budou v každé kategorii reprezentanti do počtu podle pravidla A.3 na základě 

nominačního žebříčku dle počtu získaných bodů (pravidla pro výpočet bodů jsou uvedena 

v pravidle B.2) v závodech vypsaných v bodě B.4. Nominační žebříček se počítá pouze z těch 

závodníků, kteří se zúčastní závodu, mají bydliště v Jihomoravském kraji a přihlásí se jako 

aspirant (májí zájem startovat na LODM) Nominace mají právo se zúčastnit závodníci splňující 

současně body A.1 a A.2. 

2) V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků počítaných do daného 

žebříčku: Ts = (T1+T2+T3)/3, potom bodová hodnota i‐tého závodníka se vypočte podle 

vztahu: Bi = 100 . (2 ‐ Ti/Ts). 

3) Aspiranti na nominaci v kategoriích D12 a H12 musí na závodech vypsaných v bodě B.4 

startovat v kategoriích D12 a H12, aspiranti na nominaci v kategoriích D14 a H14 musí na 

závodech vypsaných v bodě B.4 startovat v kategoriích D14 a H14. 

4) Vypsané závody: 

 30. března so 1. Jihomoravská liga krátká trať Radostice BBM 

 13. dubna so Mistrovství Jmk + 2. Jihomoravská liga krátká trať Jedovnice ADA 

 27. dubna so Mistrovství Jmk + 3. Jihomoravská liga sprint Mikulov ZBM 

 8. května st 4. Jihomoravská liga krátká trať Kanice ZBM 

5) Závodníci (z bodu B.3) získávají v závodech body dle bodu B.2. Body lze získat jen za 

dokončený závod, průměry a jiné způsoby přidělení bodů se pro tuto nominaci neudělují. Do 

nominačního žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky. 

6) V odůvodněných případech (např. zranění, nemoc) může být nominován i závodník, který se 

nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje odpovídající výkonnosti. 

 

 

 

 Libor Zřídkaveselý 

 Jihomoravský krajský svaz ČSOS 


