
Zimní Olympiáda Dětí a Mládeže 2020 

Lyžařský orientační běh 

 
 
Realizační tým: 
Jiří Ehl, David Schwab, Libor Zřídkaveselý 
 
Sledovaný závod: 
Za příznivých sněhových podmínek proběhne sledovaný závod volnou technikou v úterý 10. 
prosince odpoledne, v případě nepříznivých sněhových proběhne závod ve čtvrtek 19. 
prosince nebo v jiný den, na kterém padne většinová shoda mezi zájemci o start ve 
sledovaném závodě. 
Rozhodnutí o konání závodu padne vždy nejpozději tři dny před datem závodu podle stavu 
sněhové pokrývky na tratích v Novém Městě na Moravě. Závod bude mít délku cca 2 - 5 km. 
Trať a délka budou přizpůsobeny aktuálnímu stavu tratí. 
 
Nominační kritéria: 
A. Obecná pravidla 

1) V kategoriích mladších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2006, 2007 
nebo 2008, v kategoriích starších (D16 a H16) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 
2004 nebo 2005. Závodníci musí mít platnou registraci v ČSOS k 30. září 2019. 

2) Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Jihomoravského kraje a musí se 
přihlásit k účasti na sledovaném závodu do 5. prosince 2019 v přihlašovacím systému ORIS. 

3) V kategoriích mladších budou do reprezentace kraje vybráni 2 závodnice do D14 a 2 závodníci 
do H14, v kategoriích starších budou vybráni 2 závodnice do D16 a 2 závodníci do H16. Do 
každé kategorie bude zároveň s nominací oznámen i náhradník. 

4) Nominaci schválí skupina ve složení David Schwab (vedoucí výpravy), Libor Zřídkaveselý 
(předseda krajského svazu) a Zbyněk Pospíšek. 

5) Nominace bude oznámena nejpozději do 31. prosince 2019.  
 
B. Sportovní pravidla 

1) Nebudou vypsány nominační závody. 
2) Aspiranti na nominaci jsou povinni se zúčastnit sledovaného hladkého lyžařského závodu 

volnou technikou. 
3) Pro konečnou nominaci bude rozhodující aktuální forma závodníků v průběhu roku 2019 

spolu s výsledky ve sledovaném závodě. Bude přihlédnuto k účasti na závodech LOB a 
výsledcích v nich nebo závodech v hladkém běhu na lyžích (zejména volnou technikou) či 
biatlonu, jeho vhodná typologie s ohledem na vypsané disciplíny na ZODM. Bude přihlíženo 
jen k výsledkům v roce 2019. 

4) V odůvodněných případech (zranění, nemoc apod.) může být nominován i závodník, který se 
sledovaného závodu nezúčastnil, ale dosahuje odpovídající výkonnosti.  

 
 
 Libor Zřídkaveselý 
 předseda KS ČSOS 


