Nominační pravidla pro LODM 2019
1. Základní pravidla
-

Nominováni budou závodníci(e) z atletických klubů (atletických oddílů) registrovaných v rámci

Středočeského krajského atletického svazu.

-

Závodníci registrovaní za jiné oddíly, případně oddíly z jiných krajů, kteří však mají trvalé bydliště na

území Středočeského kraje, mohou být nominováni pouze při splnění následujících podmínek:
a) Do termínu 20.4.2019 zašlou jejich zákonní zástupci Žádost o evidování závodníka(ce) v rámci
nominace na LODM 2019. V této žádosti uvedou zákonní zástupci jméno, příjmení, datum
narození a oddíl, v němž je atlet(ka) registrován v rámci Českého atletického svazu. K žádosti
přiloží dále kopii oficiálního dokladu totožnosti, kde je uvedeno trvalé bydliště atleta(ky).
b) Žádost zašlou zákonní zástupci vedoucímu výpravy Mgr. Antonínu Morávkovi na adresu Kojice
182, 533 12 Chvaletice. O přijetí Žádosti rozhoduje datum poštovního razítka.

-

Na základě těchto nominačních pravidel vytvoří vedoucí výpravy předběžnou nominaci, kterou
bude definitivně schvalovat předsednictvo Středočeského krajského atletického svazu.

2. Předběžná nominace
-

Předběžná nominace je vytvořena z důvodu brzkého termínu odevzdání nominace na KÚ STČ kraje
a s tím spojených časových komplikací se sběrem dat od jednotlivých závodníků.

-

Do předběžné nominace budou zohledněny výkony docílené v halové sezóně a v disciplínách

oštěp a koule také výkony z roku 2018.

-

Předběžná nominace obsahuje více než povolený počet startujících na LODM 2019.
V definitivní nominaci tak dojde k poměrně velké redukci.

-

Předběžná nominace bude zpracována ke dni 17.3.2019.

-

Předběžně nominovaní atleti(ky) obdrží nominační dopis, podle kterého zašlou vedoucímu výpravy

požadované údaje nutné k akreditaci na LODM nejpozději do 20.4.2019 prostřednictvím formuláře
google, na který dostanou odkaz.

3. Definitivní nominace
-

Definitivní nominace bude zpracována ze statistických tabulek ke dni 9.5.2019.

-

Závodníci z předběžné nominace musí v jarním období obhájit svoji výkonnost.

-

V nominaci budou zohledněny pouze výkony docílené v kvalifikačním období 2.3.2019 – 8.5.2019

včetně, které budou zpracovány do statistické databáze ČASu. Ve sprintu na 60 m, překážkových
bězích 60 m př. a 100 m př. a ve skoku dalekém pod otevřeným nebem budou zohledněny výkony
s maximální povolenou podporou větru + 2,0 m/s.
- KP žákovských kategorií 12.5.2019 mohou zasáhnout pouze do nominace náhradníků, které bychom
měnili v případě nemoci nominovaných.

-

Při nominaci na LODM budou zohledněny celorepublikové průběžné tabulky a přínos pro družstvo.

-

Při nominaci na LODM budou zohledněny také orientační kvalifikační limity pro dálku a výšku
vydané pořadatelem.

4. Maximální možné povolené počty
-

Maximální počet závodníků za kraj = 32 (po 8 v každé kategorii)

-

Maximálně 2 závodníci v jedné disciplíně

-

1 závodník maximálně 2 disciplíny + štafeta

-

Maximálně 4 členové doprovodu.

5. Termíny
- 2.3.2019 – 8.5.2019 kvalifikační období
-

17.3.2019 – předběžná nominace na VH SKAS

-

20.4.2019 – žádosti o evidování závodníků z jiných oddílů než Středočeského KAS

-

20.4.2019 – zaslání osobních údajů od předběžně nominovaných závodníků

-

22.4.2019 – zaslání osobních údajů od předběžně nominovaných závodníků na KÚ – kvůli oblečení

-

9.5.2019 – uzavření definitivní nominace a poslední možnost pro zaslání akreditačních údajů od
závodníků.

-

9.5.2019 – schválení nominace výborem SKAS.

-

15.5.2019 – odeslání nominace na KÚ STČ

Mgr. Antonín Morávek, vedoucí atletické výpravy Středočeského kraje
Telefon: 732 107 017 E-mail: antonio.moravek@seznam.cz

