
Pardubický krajský svaz ČSOS 

 
Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 

 
Nominační pravidla - orientační běh 
 
A. Obecná pravidla 
A.1 V kategoriích mladších (DM a HM) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2004 nebo 
2005, v kategoriích starších (DS a HS) se mohou zúčastnit závodníci narození v roce 2002 nebo 
2003. 
A.2 Každý reprezentant musí mít své trvalé bydliště na území Pardubického kraje. 
A.3 V kategoriích mladších budou do reprezentace vybráni 2 závodnice do DM a 2 závodníci do 
HM, v kategoriích starších budou vybráni 2 závodnice do DS a 2 závodníci do HS. Do každé 
kategorie bude zároveň s nominací oznámen i náhradník. 
A.4 Nominaci provede skupina ve složení Adam Zitka (předseda krajského svazu), Petr Klimpl 
(vedoucí trenér SCD Pardubicko) a Lenka Koberová (trenérka SCD). 
A.5 Nominace bude oznámena nejpozději do 7. 5. 2017. 
 
B. Sportovní pravidla 
B.1 Nominováni budou v každé kategorii reprezentanti do počtu podle pravidla A.3 na základě 
přidělených bodů za dlouhodobé výsledky v roce 2016 a za výsledky ve dvou nominačních 
závodech 4. a 11. 4. 2017, s přihlédnutím k výsledkům oficiálních závodů v dubnu 2017. 
B.2 Nominace mají právo se zúčastnit závodníci splňující současně pravidla A.1 a A.2 a mající 
k 31. 12. 2016 licenci A nebo B. 
B.3 Způsob bodování: závodníci (z bodu B.2) na prvních 5 místech získávají body – 5-4-3-2-1. 
Bodují se: 
 a) výsledky žebříčku B-Čechy 2016 (jen kategorie D14 a H14, tzn. pro DS a HS) 
 b) výsledky Vč. poháru žactva-jaro 2016* 
 c) výsledky Vč. poháru žactva-podzim 2016* 
 d) výsledky nominačního závodu 4. 4. 2017 
 e) výsledky nominačního závodu 11. 4. 2017 

* závodníci z oblasti Vysočiny dostávají body – 1. místo v oblastním žebříčku 4 body, do 3. 
místa 2 body, do 8. místa 1 bod 

Pořadí v nominačním žebříčku je dáno prostým součtem získaných bodů a) až e), v kategoriích DS 
a HS se počítají 4 nejlepší výsledky, v kategoriích DM a HM 3 nejlepší výsledky. 
B.4 V odůvodněných případech (např. zranění, nemoc) může být nominován i závodník, který se 
nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje odpovídající výkonnosti. 
 
 
Ing. Adam Zitka, předseda Pardubického krajského svazu ČSOS 
Pardubice, 13. 1. 2017 


