
Informace k širší nominaci na 

Olympiádu dětí a mládeže 2020 v karlovarském kraji 

 

Olympiáda dětí a mládeže 2020 (dále jen ODM 2020) se koná v Karlovarském kraji ve dnech 

19. – 24. ledna. Soutěž karate proběhne od úterý 21. do středy 22. ledna v Městské sportovní hale 

v Mariánských lázních. Na této ODM budou probíhat soutěže v Alpském lyžování, Běžeckém lyžování, 

biatlonu, hře na elektronické klávesové nástroje, karate, krasobruslení, ledním hokeji, lyžařském 

orientačním běhu, rychlobruslení, skicrossu, snowboardingu a šachu. Proti sobě soupeří krajské 

výpravy. Sportovci se účastní celé akce, tedy od slavnostního zahájení 19. ledna po slavnostní ukončení 

24. ledna (25. ledna příjezd zpět). Zajištěno mají ubytování, stravu, dopravu z Brna do Karlových Varů 

a zpět i v místě konání, jednotné krajské oblečení (které sportovcům zůstává i po skončení akce) – zn 

Hannah. Bude možno vyzkoušet. Místo a čas bude upřesněno. 

V přiložené tabulce naleznete širší nominaci Jihomoravského kraje (dále jen JMK) na ODM 

2020. Na akci je možné nominovat 2 závodníky za JMK do každé věkové kategorie, bez ohledu na 

disciplíny (kata, kumite). Jedná se tedy konkrétně o: 

 

 2 Starší žákyně 

 2 Starší žáci 

 2 Dorostenky 

 2 Dorostenci. 

 

Účastníci musí splňovat danou kategorii k datu 21.1.2020. (Prosím proto, pokud závodník 

přechází do vyšší kategorie, než ve které je nominován o sdělení této informace co nejdříve) 

Všichni nominovaní z JMK by měli nastoupit do kata i do kumite. Dále bude disciplína smíšeny 

kata tým a smíšený kumite tým, a to vždy v dané věkové kategorii. Jeden tým tvoří 2 žákyně + 1 žák 

nebo 1 žákyně +2 žáci. Druhý tým tvoří 2 dorostenky + 1 dorostenec nebo 1 dorostenka a 2 dorostenci. 

U kumite týmů se bude nastupovat v pořadí chlapec – dívka – chlapec – dívka (do případného 4 

rozhodujícího zápasu) 

 

Nominace byla tvořena těmito kritérii: 

1) Nominace na MČR ČSKe z Národních pohárů 

2) Žebříček Jihomoravského svazu karate z Mistrovství JMK a krajských pohárů.  

3) Byl zohledněn i případný přestup z nižší kategorie do vyšší (mezi MČR ČSKe 2019 a ODM 2020)  

 

Užší nominace a náhradníci budou vybráni dle výsledků na MČR ČSKe 2019 dne 8.12.2019. 


