
Olomoucký krajský svaz orientačních sportů  

Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020  

A – Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční od neděle 19. ledna do pátku 

24. ledna 2020 v Karlovarském kraji, soutěže v LOB proběhnou na Božím Daru a v Oberwiesentalu 

(Německo) s tímto programem: 

neděle 19. 1. – trénink, slavnostní zahájení  

pondělí 20. 1. – závod ve sprintu  

středa 22. 1. – závod middle  

čtvrtek 23. 1. – závod smíšených štafet, závěrečný ceremoniál   

 

B – kategorie a počet účastníků z Olomouckého kraje  

dívky starší (ročníky narození 2004 a 2005) – 2 závodnice + 1 necestující náhradnice 

chlapci starší (ročníky narození 2004 a 2005) – 2 závodníci + 1 necestující náhradník 

dívky mladší (ročníky narození 2006 až 2008) – 2 závodnice + 1 necestující náhradnice 

chlapci mladší (ročníky narození 2006 až 2008) – 2 závodníci + 1 necestující náhradník 

 

Nominační kritéria OLKSOS na ZODM  

1. Závodník musí mít trvalé bydliště v Olomouckém kraji 

2. Závodník musí být registrován v sekci LOB 

3. O nominaci 2 závodníků a 1 náhradníka v každé kategorii rozhodne trenérská rada ve 

složení: Marek Otruba, Dušan Vystavěl, Kristýna Skyvová, Zdeněk Janů a Tomáš Novotný 

nejpozději do pátku 3. ledna 2020 

4. Nominovaný závodník musí mít vlastní (případně oddílový) mapník pro LOB a minimálně 2 

páry lyží a 2 páry holí 

Trenérská rada rozhodne dle nejlepšího vědomí a svědomí zejména s přihlédnutím: 

5. k výsledkům kontrolních závodů, které proběhnou při soustředění na Pradědu (týden 16. – 

20. 12.). Přesné termíny nominačních závodů budou zveřejněny nejpozději dva týdny před 

první akcí.  

6. k celkovému zájmu a tréninkového přístupu k závodům LOB  

A - Nominovaní závodníci se budou účastnit závodů Českého poháru LOB 11. - 12. ledna 2020 ve 

Studenci (doprava a ubytování na tyto závody bude hrazena z prostředků OLKSOS) 

B – o víkendu 7. – 8. 12. proběhne suché tréninkové soustředění (kolečkové brusle, posilování, teorie 

LOB, …) v Prostějově. Toto soustředění bude otevřené pro všechny zájemce o nominaci.   

C – Nominovaní závodníci dostanou oficiální nástupové oblečení Olomouckého kraje a závodní 

kombinézy barvách Olomouckého kraje.   

V Olomouci 17. 11. 2019  

Dušan Vystavěl        Marek Otruba 

koordinátor účasti OLKSOS na ZODM      předseda OLKSOS    


