
 

Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje 
 

Nominační kritéria na 6.LODM – Zlínský kraj (23.-27.6. 2013) 
 
Cílem nominace je :  
 
Závodů v orientačním běhu na 6. LODM ve Zlínském kraji se budou moci za Olomoucký kraj 
(platí nutnost mít trvalé bydliště v našem kraji) zúčastnit pouze 4 závodníci (1mladší žákyně 
DM/DIII – ročníky narození 2000 – 2001, 1 mladší žák HM/HIII – ročníky narození 2000 – 
2001, 1 starší žákyně DS/DIV – ročníky narození 1998 – 1999 a 1 starší žák HS/HIV – ročníky 
narození 1998 – 1999).  
 
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 v naprosto nových terénech (1 x 
jih kraje, 1 x sever kraje, 1 x Krajské finále přeboru škol a 1 x mimo kraj na neutrální půdě).  
 
Způsob výpočtu nominačního žebříčku : stejný jako způsob výpočtu oblastního žebříčku 
v žákovských kategoriích (viz. www.obhana.cz). Do celkového pořadí se počítají 3 nejvyšší 
bodové zisky ze 4 závodů. Vítěz žebříčku v každé kategorii bude nominován na 6.LODM, 
druhý 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.   
 
Závody zařazené do nominačního žebříčku :   
  

Datum  Místo  Typ závodu Mapa Garant 

12.4.pátek Slatinice (OL) sprint 1: 4 000, ISSOM  Petr Hynek 

19.4.pátek  Rovensko (SU) sprint 1: 4 000, ISSOM David Aleš 

16.5.čtvrtek Bělecký mlýn  middle 1: 10 000, ISOM Dušan Vystavěl 

18.5.sobota Štramberk sprint 1 : 4 000, ISSOM  Jindřich Smička 

 
Tento finální návrh byl přijat po důkladné a poměrně široké diskusi. Jeho hlavními výhodami 
jsou : 
- systém přímých soubojů je jednoduchý, všem zainteresovaným (trenéři, závodníci) 
srozumitelný, jeho počítání je přehledné a jasné 
- způsob výpočtu (3 nejlepší závody ze 4) promíjí jednu chybu (jeden zkažený závod), není to 
tedy tvrdý „americký atletický“ systém  
- nominace na základě nezpochybnitelných dat může pro samotnou LODM nominovaného 
psychicky posílit 
- pro ostatní (nenominované) závodníky je to šance na velmi kvalitní tréninky pod 
psychickým tlakem, na získání závodních zkušeností, které se jim zcela jistě budou hodit 
v jejich další kariéře  
 

http://www.obhana.cz/


Základní informace k jednotlivým závodům :  
 
- všechny závody proběhnou v terénech nepoužitých pro daný typ závodu nejméně 10 let, na 
nových mapách podle odpovídajících mapových klíčů  
- přílohou nominačních kritérií je i vymezení zakázaných prostorů. Uchazečům o start na 
6.LODM je vstup do těchto vymezených prostorů až do doby konání závodu zakázán 
s výjimkou průjezdu po veřejných komunikacích.   
- dubnové závody proběhnou v rámci otevřených mapových tréninků, závod middle 
proběhne v rámci Krajského finále Přeboru škol Olomouckého kraje, finálový závod ve 
Štramberku bude vložen mezi dva závody žebříčku B – Morava, závodu se budou také 
účastnit i závodníci jiných oblastí  
- starty prvních závodníků proběhnou následovně :  
12.4. – 17.00 hodin, 19.4. – 17.00 hodin, 16.5. – cca 11 hodin, 18.5. – cca 17 hodin 
- na jednotlivé závody bude nutné se předem přihlásit, vklad za jednoho závodníka bude 
jednotný – 20,- Kč. Výjimkou je pouze závod KFPS, na kterém se vklady neplatí. Přihlášky 
prostřednictvím obhana.cz, nebo nového systému ORIS (bude upřesněno v průběhu března) 
- detailní rozpisy jednotlivých závodů budou k dispozici v průběhu března  
 
 
 
Návrh zpracoval : Dušan Vystavěl, předseda KSOS OLK  dne : 25.1.2013 
Návrh schválila expertní skupina : Kristýna Skyvová, Zuzana Štrajtová, Zdeněk Janů, Jaroslav 
Strachota a Tomáš Novotný.       dne : 14.2.2013  
   
 


