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NOMINAČNÍ KRITÉRIA 
NA 

HRY IX. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019 
 
 

Liberecký krajský svaz cyklistiky, z.s., vyhlašuje nominační kritéria pro cyklistické disciplíny v rámci 
Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019, které se budou konat v Libereckém kraji v červnu 2019. 
 
Z pověření Libereckého kraje cyklistické disciplíny pořadatelsky zajišťuje KC KOOPERATIVA 
Jablonec nad Nisou, z.s., IČ 26641232, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, PSČ 46601. 
Kontaktní osoba: Miloslav Hollósi, tel. 720 560 043, e-mail: kc.jablonec@seznam.cz. 
 
Termín a cyklistická disciplína:  24.06.2019 MTB XCO (sportovní stadion Bedřichov) 
     25.06.2019 Silniční časovka jednotlivců (RASAV Vesec) 
     26.06.2019 Silniční závod (RASAV Vesec) 
 
Kategorie závodníků:   V každé disciplíně budou startovat 2 závodníci v kategorii: 

 Žákyně starší (ročníky narození 2006 – 2005) 

 Žáci starší (ročníky narození 2006 – 2005) 

 Kadetky (ročníky narození 2004 – 2003) 

 Kadeti (ročníky narození 2004 – 2003) 
 
Nominační závody:   Český pohár, MTB XCO, Kutná Hora – 6. až 7.4.2019 
     Český pohár, Silniční závod, Zbraslav u Brna, 7.4.2019 
     Český pohár, Silniční kritérium, Kyjov – 13.4.2019 
     Český pohár, Silniční závod, Kyjov – 14.4.2019 
     Český pohár, MTB XCO, Touškov – 27. až 28.4.2019 
 
Základní nominační kritérium:  3 nejlepší dosažené výsledky z výše uvedených nominačních 

závodů. 
 Ve třech hodnocených závodech musí být započítán alespoň 

jeden závod MTB XCO. 
  Hodnotí se nejnižší součet dosažených umístění ze tří závodů 

s nejlepšími výsledky (v každém takovém závodě 1. místo = 1 
bod, 2. místo = 2 body, 3. místo = 3 body …) 

  V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší dosažené umístění 
v některém z hodnocených závodů, následně lepší dosažené 
umístění v závodě konaném v pozdějším termínu. 

 
Pomocné nominační kritérium: Při závěrečné nominaci bude přihlédnuto k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu závodníka. 
 
Termín závěrečné nominace: Dle harmonogramu Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 


