5.letní Olympiáda Dětí a Mládeže ČR – 21.-25.6.2011 OLOMOUC
INFORMACE Č.3

Ubytování a změna místa modelového závodu :
Vzhledem k tomu, že ubytování sportovců a doprovodu bude podle sportovních odvětví a
nikoli podle krajských výprav, budou všichni orientační běžci ubytování na VŠ kolejích
v Neředíně (tedy tam, kde byli ubytováni účastníci MS 2008). Z tohoto důvodu dochází
k přesunu modelového závodu přímo do prostoru Neředína (nově vytvořený tréninkový
prostor T4). Rovněž tak závodní kancelář a technické porady nebudou v prostorách
Olympijského domu (hala UP), ale přímo v Neředíně.
Program :
Datum Čas
21.6.
dopo

22.6.

23.6.
24.6.

15.00
16.00 – 17.30
19.30 – 20.30
9.00 – 11.00
16.00 – 17.30
17.30
19.30 – 20.30
9.00 – 11.00
19.30 – 20.30
dopo + odpo

17.30
večer

25.6.

9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
19.30 – 22.00

26.6.

dopo

Akce
příjezd do Olomouce,
akreditace, ubytování
Technická porada
Modelový závod
Slavnostní zahájení
Závod ve sprintu
Beseda s Danou Brožkovou a
Tomášem Dlabajou
Technická porada
Medailový ceremoniál
Závod štafet
Medailový ceremoniál
možnost návštěvy ostatních
sportů (doporuč. triatlon
nebo cyklistika)
Technická porada
Setkání trenérů
s místopředsedou IOF p.
Marcelem Schiessem
Závod na krátké trati
Medailový ceremoniál
Slavnostní zakončení,
diskotéka, ohňostroj
odjezd z Olomouce

Místo
Neředín

Poznámka

Neředín
Neředín
Andrův stadion
Olomouc, park
Neředín

trenéři

Neředín
Horní náměstí
Olomouc, park
Horní náměstí
dle sportovišť

trenéři

Neředín
Neředín

trenéři
trenéři

Čechy p.Kosířem
Horní náměstí
Andrův stadion

Dresy :
Upozorňujeme na tu skutečnost, že soutěže LODM jsou organizovány podle pravidel a regulí
ČOV a tudíž i dresy sportovců se musí řídit těmito regulemi (dresy pouze s názvem kraje a
logem výrobce). Všechny krajské výpravy zajišťují pro své sportovce jednotné dresy.
Vzhledem k tomu, že jednotliví vedoucí krajských výprav většinou nemají představu o tom,

jak dresy pro OB mají vypadat, budete s největší pravděpodobností vybaveni (v lepším
případě ) lehkoatletickými dresy. Ty budou bez problémů použitelné pro závod ve sprintu a
pro sprintové štafety. Pro závod na krátké trati je povinnost krytí dolních končetin. Žádáme
vedoucí jednotlivých OB výprav, aby zajistili splnění požadavku ČOV na dresy (tedy dresy bez
reklam) i pro závod v lese.
Označení kategorií :
Starší žáci (1996, 1997) – HS, starší žákyně (1996,1997) – DS, štafeta – HDS
Mladší žáci (1998, 1999) – HM, mladší žákyně (1998,1999) – DM, štafeta – HDM
Stavitelé tratí :
Sprint : Tomáš Dlabaja, Jiří Otrusina
Štafety : Daniel Vláčil, Petr Hynek
Krátká trať : Jiří Otrusina, Petr Hynek
Vedoucí (trenéři) jednotlivých krajů a kontakty na ně :
Kraj
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

Vedoucí trenér

Trenér

Marie Podrábská

-

Zuzana Štrajtová

Kristýna Skyvová

Kontakt

Dominika Plochová
-

Libor Slezák

Monika Krejčíková

Často kladené otázky :
1. Start mladších závodníků, start dívek v chlapecké kategorii ?
LODM je vypsána pro ročníky 1996 – 1999, tzn. závodníci narození v roce 2000 a mladší
nemohou být účastníky LODM, nebudou moci v závodech startovat. Jedinou výjimkou
v otázce startu mladších za starší bude to, že závodníkům ročníku 1999 a 1998 bude
povoleno startovat ve starší kategorii. Rovněž tak nebude povolen start dívek v chlapecké
kategorii.
2. Termínová kolize závodu na KT se závodem žebříčku B (Čechy i Morava) ?
Protože závod na KT v sobotu 25.6. koliduje se závodem žebříčku B Čechy (pořadatel
ASU) i Morava (pořadatel JPV + UOL) bude všem účastníkům LODM, kteří jsou přihlášeni
do žebříčku B započten průměr.

3. Závod pro trenéry a vedoucí ?
Na základě velmi dobrého nápadu vedoucí jedné z krajských výprav  bude po skončení
závodu na KT v Čechách pod Kosířem zařazen „závod“ kdy se role obrátí – vedoucí a
trenéři budou startovat a závodníci (děti) budou v roli trenérů a fanoušků 
4. Možnost společné dopravy na závod ŽB Čechy ?
Na základě tohoto dotazu a v případě zájmu pořadatel nabízí možnost zajištění dopravy
společným autobusem z Olomouce (koleje Neředín) do místa závodu ŽBČ (louka u obce
Hradiště) v neděli 26.6 s předpokládaným odjezdem v 7.00 hodin.
Cena této přepravy by činila (částka pro jednu osobu) :
300 Kč v případě 30 - 38 zájemců
260 Kč v případě 39 – 49 zájemců
220 Kč v případě 50 – 59 zájemců
Prosíme o nahlášení předběžného zájmu o tuto službu nejpozději do 20.4. 2011 na
emailovou adresu orienteering@geodetika.cz. Závazná objednávka (včetně platby) poté
bude do 15.5.2011 - tedy do termínu jmenovitých přihlášek.

V Olomouci 7.4.2011

Dušan Vystavěl, Jindřich Smička

