LODM 2017

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v metropoli
Jihomoravského kraje v Brně, v termínu 24. - 29. 6. 2017. Pořadatelé vypsali 23 sportovních
odvětví, mezi ně zařadili i orientační sport, resp. orientační běh. Technické provedení závodů
pro OB zajišťuje klub SK Žabovřesky Brno.
Jsou vypsány tyto kategorie:
DM, HM – ročníky narození 2004 a 2005
DS, HS – ročníky narození 2002 a 2003
(není povoleno startovat mladším ani starším)
v každé kategorii smí startovat 2 závodníci za kraj, tj. celkem 8 závodníků (4 dívky a 4
chlapci).
Jedinou podmínkou pro závodníky je bydliště závodníka na území Olomouckého kraje.
Doprovod má 2 členy – Olomoucký krajský svaz ČSOS jmenoval Kristýnu Skyvovou (STE) a
Tomáše Novotného (ZLH).
Program:
ne 25.6. modelový trénink (sprint, middle) – Palackého vrch
po 26.6. sprint – Brno, Řečkovice
út 27.6. sprintové štafety – Brno, Řečkovice
st 28.6. middle – Brno, Řečkovice (Zamilovaný háj)
Návrh podmínek pro nominaci závodníků Olomouckého kraje.
Cílem nominace je vybrat reprezentanty Olomouckého kraje – v každé kategorii tak, že všichni
registrovaní s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji budou mít přirozenou možnost o
nominaci usilovat, nebude narušen jejich hlavní sportovní cíl – uspět v žebříčcích, kde soutěží
a je vyloučen náhodný prvek, že uspěje závodník s nižší výkonností.
Účelem navržených nominačních kritérií (nominačního žebříčku) není přeceňování významu
ODM, ale možnost nejlepších závodníků kraje zkusit si vyřazovací závody, kdy o něco jde. Tato
zkušenost se zcela jistě bude všem našim nadějím velmi hodit v jejich budoucí kariéře.
Vytvořením exaktních nominačních kritérií prostřednictvím několika přímých soubojů bude
zajištěna maximální férovost a transparentnost.
Vzhledem k tomu, že závodníky uvedených ročníků nelze z důvodu odlišných kategorií
porovnat na závodech např. oblastního žebříčku a v zájmu co největší transparentnosti bude
nominace provedena na základě výsledků speciálního nominačního žebříčku, který se bude
skládat ze čtyř závodů uspořádaných během dubna a května.

Návrh závodů zařazených do nominačního žebříčku:
Datum
7. 4. 2017 pátek

Místo
Hněvotín

Typ závodu
sprint

21. 4. 2017 pátek

Velký Týnec

sprint

28. 4. 2017 pátek

Jevíčko

sprint

29. 4. 2017
(sobota)

Konicko (při
Hž)

middle

Mapa
1: 4 000,
ISSOM
1: 4 000,
ISSOM
1: 4 000,
ISSOM
1: 10 000,
ISOM

Garant
Dušan Vystavěl, JPV
Jindřich Smička, UOL
Miroslav Hlava, KON
Náhradní závod při Hž,
Miroslav Hlava KON

Způsob výpočtu nominačního žebříčku je stejný jako způsob výpočtu oblastního žebříčku v
žákovských kategoriích (viz. www.obhana.cz) s jedinou výjimkou, a to, že vítěz obdrží VŽDY
200 bodů. Do celkového pořadí se počítají 2 nejvyšší bodové zisky ze 3 závodů. První dva
závodníci žebříčku v každé kategorii budou nominováni na 8.LODM, třetí v pořadí bude
necestující náhradník.
Do nominačního žebříčku nebude nutné se samostatně přihlašovat, automaticky do něho
budou zařazeni všichni závodníci daných kategorií registrovaní v oddílech HO, kteří se závodů
zúčastní.
Náhradní závod (sobota 29. 4.) je pro potřeby rozhodnutí nejasné nominace.
Nominační závody budou otevřeny pro veřejnost s možností využití k sprintovému tréninku
před MČR ve sprintu a sprintových štafet – vypsané kategorie HD11 (mladší závodníci) HDR
(děti s doprovodem), OPEN (starší závodníci od 16 let).

Návrh zpracovala Kristýna Skyvová, 24. 11. 2016

