
Nominační kritéria pro LOB na X. ZODM 2023 – Liberecký kraj 

a) obecná pravidla: 
1) Každý reprezentant musí mít trvalé bydliště na území Libereckého kraje. 

Do každé kategorie budou nominováni dva reprezentanti a bude určen necestující 

náhradník 

2) Kategorie DM a HM: startují závodníci narození v roce 2009 a 2010 

Kategorie DS a HS: startují závodníci narození v roce 2007 a 2008 

3) Nominace bude uzavřena do 2.ledna 2023. 

 

b) sportovní pravidla: 

Uskuteční se 2 nominační závody 

1)  DS a HS Nominační závody:  a) hladký běh na lyžích volný styl 17.12.2022 

      b) závod v LOB 18.12.2022 

 Místo konání: Boží Dar 

2) DM a HM Nominační závody: a) závod LOB 15.12.2022 

     b) hladký běh na lyžích – volný styl 16.12.2022 

 Místo konání: Horní Mísečky 

Termíny a místo konání budou potvrzeny resp. upřesněny dle sněhových podmínek.  

- informace budou na stránkách Ještědské oblasti 

3) Konečná nominace bude určena takto: ze dvou nominačních závodů bude sestaven 

žebříček součtem pořadí. V případě shodného součtu pořadí rozhoduje lepší součet 

časů. Vítěz tohoto žebříčku bude nominován na X. ZODM. O druhém nominovaném 

závodníkovi v každé kategorii a o jmenování náhradníka rozhoduje sportovní komise 

s přihlédnutím  na výkonnost v LOB v roce 2022, perspektivu závodníka v LOB a 

aktuální sportovní formu.  

4) Na oba nominační závody se musí zájemci o nominaci přihlásit prostřednictvím 

mateřských klubů do 30. listopadu 2022 premek.skoda@seznam.cz  

V přihlášce bude uvedeno: jméno, příjmení, rok narození, reg.číslo, číslo čipu a název 

klubu. 

5) na nominační závody není zajištěno ubytování. Každý přihlášený si zajišťuje na vlastní 

náklady 

5) Složení sportovní komise: Marie Podrábská, Vlasta Zlesáková, Přemek Škoda,  

6) V případě, že se některý nominační závod neuskuteční (špatné sněhové podmínky) 

bude nominace jen z jednoho závodu s přihlédnutím na výkonnost v roce 2022. 

 

14.11.2022 

Napsali: Vasta Zlesáková, Přemek Škoda 

Odsouhlasil: Tomáš Vácha, předseda Libereckého krajského svazu 
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