Olomoucký krajský svaz ČSOS

Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky 2023
Lyžařský orientační běh
Základní informace:
Místo konání: Královéhradecký kraj, Vrchlabí - areál Vejsplachy
Termín:

22.-27.1.2023

Kategorie:

D14/H14 – dívky/hoši, rok narození 2009 a 2010
D16/H16 – dívky/hoši, rok narození 2007 a 2008

Program:

sprint, smíšené sprintové štafety, krátká trať, slavnostní zahájení a zakončení

Ubytování:

zajištěno na lůžku, místo bude upřesněno pořadatelem

Strava:

plná penze, bude zajištěna a upřesněna pořadatelem

Doprava:

osobními auty/mikrobusem

Vybavení:

každý nominovaný reprezentant Olomouckého kraje obdrží zdarma společné
nástupové oblečení (zajišťuje OLK) a rovněž lyžařskou kombinézu v barvách OLK. Tak
jako na minulých ZODM bude od každého účastníka vybírán příspěvek 800 Kč na
kombinézu. Případné další vybavení (čepice/čelenka) je ještě v řešení.
Každý nominovaný reprezentant OLK musí mít k dispozici alespoň dvoje lyže a dvoje
hůlky odpovídající velikosti. Mazání lyží bude zajišťovat trenérský tým.

Trenérský tým: Zdeněk Janů (KSU), Hana Horvátová (ASU), Petr Mrkvica (ZLH)
Nominační kritéria:
1) Závodník, který usiluje o nominaci musí mít trvalé bydliště v Olomouckém kraji
2) Závodník musí být registrován v sekci LOB pro sezónu 2022/2023 (termín do 30.11.2022)
3) Zájemci o nominaci se prostřednictvím svých oddílových trenérů přihlásí nejpozději do
17.11.2022 emailem na adresu z.janu@email.cz . Někteří závodníci již v širší nominaci
zařazení jsou a hlásit se tedy nemusí. Seznam přihlášených
4) Zájemci o nominaci se zúčastní alespoň jednoho ze dvou měřených tréninků (termíny, místa a
formát tréninků budou upřesněny podle sněhových podmínek)
5) O finální nominaci 2 reprezentantů a 2 necestujících náhradníků v každé kategorii rozhodne
trenérská rada ve složení: Marek Otruba (předseda krajského svazu), Zdeněk Janů, Hana
Horvátová, Petr Mrkvica a Dušan Vystavěl (krajský koordinátor ZODM) v termínu daném
pořadatelem ZODM (pravděpodobně do 10.12.2022).
Jako podklad pro nominaci budou sloužit:
- výsledky v závodech LOB v sezóně 2021/2022
- výsledky ve srovnávacích měřených trénincích
- přístup k tréninku a perspektiva další rozvoje v LOB

Marek Otruba, předseda OLKS ČSOS

Zdeněk Janů, hlavní trenér družstva

