
 

 
 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 
CYKLISTIKA – nominační kritéria Karlovarský kraj 

 

Nominační kritéria: 
Prioritou těchto kritérií je zohlednění výsledků a zkušeností ze závodů republikové 
úrovně, které jsou měřítkem aktuální výkonnosti v odpovídajícím konkurenčním prostředí.  
 

Širší nominace bude složena ze závodnic a závodníků, kteří mají trvalé bydliště 
v Karlovarském kraji, na základě doporučení jejich oddílových trenérů, doručeném 
vedoucímu výpravy do 28. 2. 2019 a s přihlédnutím k účasti a výsledkům v národních 
závodech (ČPM a MČR-M) v roce 2018 v disciplínách silnice a MTB. 
 

Konečná nominace bude vyhlášena dle aktuální výkonnosti a zdravotního stavu 
závodnic a závodníků. Posouzení aktuální výkonnosti bude provedeno na základě 
výsledků dosažených v závodech Českých pohárů mládeže v obou disciplínách (silnice a 
MTB), konaných do 2. 6. 2019 včetně.  

Určujícím kritériem je součet nejlepších 4 umístění v závodech ČP (nutno alespoň 1x 
v každé disciplíně – 2+2; 3+1; 1+3). Cyklistická část na LODM je složena z MTB a 
silničních závodů, u účastníků je tak předpokládána určitá všestrannost. 

Výjimkou z těchto nominačních kritérií, která jsou postavena na všestrannosti účastníků, 
může být dosažení vynikajícího výsledku (TOP5) v některém závodu Českého poháru 
(při účasti odpovídající konkurence) a přidělení tzv. „divoké karty“ i účastníkovi, který se 
specializuje jen na jednu z disciplín a měl by v této disciplíně naději na medailové 
umístění. 

Konečné složení reprezentace Karlovarského kraje pro cyklistiku je v kompetenci 
realizačního týmu cyklistické výpravy pod vedením Mgr. Jana Dvořáka 



 

 

 

Disciplíny a termíny startů: 

 pondělí 24.6.2019 14:00 hod MTB XCO    Bedřichov 

 úterý  25.6.2019 14:00 hod silniční časovka jednotlivců Vesec 

 středa 26.6.2019 14:00 hod silniční závod s hrom. startem Vesec. 

 

 

Kategorie a počet závodníků za kraj: 

 2 závodnice kategorie starší žákyně ročníky narození 2006 – 2005 

 2 závodníci kategorie starší žákci ročníky narození 2006 – 2005 

 2 závodnice kategorie kadetky  ročníky narození 2004 - 2003 

 2 závodníci kategorie kadeti  ročníky narození 2004 – 2003 

Závodnice a závodníci se mohou zúčastnit LODM pouze za kraj, v němž mají trvalé 
bydliště. 
 

Přehled nominačních závodů: 

datum závod disciplína 
6. 4. 2019 1. ČPM - Kritérium Soběslav silnice 
6. – 7. 4. 2019 1. ČP – Kutná Hora MTB XCO 
7. 4. 2019 2. ČPM – Zbraslav u Brna silnice 
13. – 14. 4. 2019 3. a 4. ČPM – Kyjov a Kyjovské Slovácko silnice 
27. – 28. 4. 2019 2. ČP – Město Touškov MTB XCO 
11. – 12. 5. 2019 3. ČP – Pec pod Sněžkou MTB XCO 
19. 5. 2019 5. ČP - Krnov silnice 
1. - 2. 6. 2019 4. ČP – Zadov MTB XCO 
 


