
 

Nominační kritéria Zlínského krajského svazu pro LOB  
na ZODM 2023 (pořádá Královehradecký kraj)  
 
A) Obecná pravidla  

1. Každý reprezentant musí mít trvalé bydliště na území Zlínského kraje.  

2. Každý reprezentant musí mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců.  

3. Do každé kategorie (D14, D16, H14, H16) budou nominováni 2 reprezentanti a současně 
bude oznámen i náhradník do každé kategorie.  

4. V kategoriích D14 a H14 mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2009 nebo 
2010.  

5. V kategoriích D16 a H16 mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2007 nebo 
2008.  

6. Konečná nominace bude oznámena nejpozději do 23. 12. 2022.  
 
B) Sportovní pravidla  

1. Závodníci, kteří mají zájem se nominovat, jsou povinni až do oznámení konečné 
nominace startovat ve sledovaných závodech v relevantních kategoriích pro ZODM.  

2. Mezi sledované jsou zařazené tyto závody Českého poháru v LOB:  
a. 16. 1. 2022 příp. náhradní termín (Rejvíz, krátká trať) 
b. 19. 2. 2022 příp. náhradní termín (Rýmařov, sprint) 
c. 19. 2. 2022 příp. náhradní termín (Rýmařov, štafety) 

3. Kromě sledovaných závodů se v prosinci 2022 uskuteční dva nominační závody (1× LOB, 
1× hladký lyžařský závod). 

4. Váha sledovaných závodů v bodě 2 je 40 %, váha nominačního závodu v LOB je 25 %, 
váha nominačního závodu v běhu na lyžích je 20 %. 

5. Dále bude zohledněna účast na lyžařských soustředěních a přípravných trénincích 
Valašské oblasti / Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2022 a v prosinci 2022. Váha 15 %. 

6. V případě, že se některý ze sledovaných / nominačních závodů neuskuteční (nedostatek 
sněhu příp. jiné faktory), váha ostatních kritérií se adekvátně navyšuje. Toto neplatí, 
pokud se neuskuteční jen některý ze závodů Českého poháru v LOB. 

7. Na základě vynikající běžecké formy ve volném stylu (klasický styl se nehodnotí) – např. 
biatlon, běh na lyžích a prokázání orientačních schopností (závody v OB) mohou být 
nominováni závodníci, kteří se nezúčastní všech sledovaných / nominačních závodů. 
Takový může být max. jeden v každé kategorii. 

8. Konečnou nominaci stanoví garant LOB Valašské oblasti/Zlínského kraje Tomáš 
Podmolík ve spolupráci s předsedou a místopředsedou Zlínského krajského svazu ČSOS 
(Radek Vintr, Libor Slezák).  

9. Za konečnou nominaci na LODM odpovídá Tomáš Podmolík jako osoba pověřená 
Zlínským krajským svazem ČSOS. 

 


