
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 

 
Nominační pravidla – orientační běh 

 
A. Obecná pravidla 

A.1 V kategoriích mladších (D12 a H12) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2010 
nebo 2011, v kategoriích starších (D14 a H14) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 
2008 nebo 2009. 

A.2 Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Zlínského kraje. 

A.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 budou zároveň s nominací oznámeni i 2 náhradníci. 

A.4 Nominaci provede Dagmar Hubáčková (trenérka krajského výběru a vedoucí trenérka SCD 
Valašsko) ve spolupráci s Radkem Vintrem (předseda krajského svazu). 

A.5 Nominace bude oznámena nejpozději do 8. 5. 2022. 
 

B. Sportovní pravidla 

B.1 Nominováni budou v každé kategorii reprezentanti do počtu podle pravidla A.3 na základě 
nominačních kritérií v bodech B.4 a B.5. 

B.2 Nominace mají právo se zúčastnit závodníci splňující současně pravidla A.1 a A.2. Aspiranti 
na nominaci v kategoriích D12 a H12 musí (pro započítání do nominačního žebříčku) na 
závodech vypsaných v bodě B.3 startovat v kategoriích D12/D12C a H12/H12C, aspiranti na 
nominaci v kategoriích D14 a H14 musí na závodech vypsaných v bodě B.3 startovat v 
kategoriích D14/D14C a H14/H14C. 

B.3 Závody vypsané do nominačního žebříčku: 
2. 4. sprint (oblastní mistrovství, Vlčnov, LCE) 
2. 4. sprint (oblastní žebříček, Vlčnov, LCE) 
9. 4. krátká trať (oblastní mistrovství, Přílepy, HLV) 
23. 4. krátká trať (oblastní žebříček, Valchov, KON) 
7. 5. sprint (oblastní žebříček, TZL) 

B.4 Na základě průběžných výsledků oblastního žebříčku (standardní bodování, započítané 3 
nejlepší závody z 5) bude určený 1 nominovaný z každé kategorie na základě nejvyššího 
bodového zisku.  

B.5 Další nominovaný a náhradníci budou určeni také na základě průběžných výsledků 
oblastního žebříčku s tím, že bude přihlédnuto i k dalším kritériím (zejména dlouhodobě stabilní 
výkonnost). V odůvodněných případech (např. zranění, nemoc) může být nominován i závodník, 
který se nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje odpovídající výkonnosti. 
 

 

Radek Vintr, předseda Zlínského krajského svazu ČSOS 
Zlín, 22. 2. 2022 


